Qual é a garantia de que o produto que você fabrica não está
sendo copiado, clandestinamente, em uma fabriqueta de fundo
de quintal?
A Thomas De La Rue sabe que uma dúvida dessas é de tirar o
sono. Sabe também que tranqüilidade não se vende. Se adquire.
Do m esmo modo que segurança. Você tem que ver para crer.
Ou m elhor, tem que possuir para crer. A Thomas De La Rue pensa
assim. Assume o papel que lhe cabe no desenvolvimento de
tecnologia específica, desenho e impressão. para proteger seu
patrimônio contra adulterações e falsificações. Tudo isso com a
exclusividade e o avanço de técnicas de impressão de certificados
e etiquetas de proteção de marcas ou produtos, diplomas,
carteiras de identidade e outros documentos de segurança. Este é
{:valor do trabalho da Thomas De La Rue: dar segurança ao seu
J..>atrimônio.
Agora que você acabou de ler este anúncio, respire aliviado e leia
o título novamente. Mas troque a interrogaçao por um ponto final.
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(I) Thomas De La Rue S.A.
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Caros companheiros,
Aqui estamos de voúa com mais um número da nossa Revista, e um
número festivo, pois será em Jwmenagem MS 14 anos da nossa ADPF, razão
que terão oportunidade de ver o seu histórico, desde os tempos aúreos,
quando naquela primavera de 1976, o Dr. Muniz e um grupo de abnegados colegas, fez a pritneira reunião, na antiga ANP e lançou o embrião que
germinou e está ailldo em crescimento.
Terá também, neste histórico, oportunidade de verificar os passos dados
pela ADPF até os dias atuais, com suas conqwstas, decepções, lutas e defesa
sem trégua dos interesses da Mssa classe.
Alguns destes pioneiros já partiram, outros já estão aposentados, mas
todos, temos certeza, têm orgulho da sua Associação de Classe e tudo deram
de si para que ela se tornasse realidade e chegasse M nfvel de projeção que
possui hoje.
Verão também o Jantar Comemorativo em homenagem a esta feliz data,
onde a grande porticipoção de represemames do Judiciário e dos Poderes da
República, demonstrou a penetração que possui a ADPF no meio polfticoadministrativo da capital federal, centro das decisões nacionais.
O jantar foi wn encontro infonnal e alegre de velhos companheiros de lutas e amigos, onde em todas as mesas podia-se ver um bate-papo desconiTafdo
entre os convivas, que independentemente de serem do DPF, da ativa ou aposentados, juiz ou ministro, empresário ou simples convidado, estampavam, M
sair, que tinham tido uma noite de confraternização bastante aprazfvel, em casa de amigos.
E come diz aquele provérbio antigo, de que mais vale um amigo na
praça do que wn milhão 110 bolso, razão que tem sido esta uma das metas da
atual administração da ADPF, já que no fundo, ao contrário do que acontecia
em outros tempos, é muito projfcuo manter-se um relacionamento com órgãos
que MS auxiliam e completam nossas missões constitucionais.
Mas niío falaremos apenas de festa, III!Sta edição festiva, onde poderão
apreciar também mais um passo 1lQ nossa árdua batalha pela equiparação salarial, através da Sentença n~ 1975, na Ação Ordindria em que somes interessados, em brilhante peçajuridica, de lavra da eminente Juiza da 4~ Vara .Fe·
dera/ 110 DF, Dr'! Selene Maria de Almeida.
Para niío nos delongarmos muito, além destes dois assuntos centrais,
terão oportunidade de saborear uma série de outros tópicos de interesse da
classe, e temos certeza, de que apreciarão mais este trabalho, feito inteiramente para você, caro associado, com o interesse único de bem infonnar e
atualtzá· fo.
Conselho Diretor
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O novo Ministro da Justiça
o dia IS de outubro, deixou o Minisu!rio da Justiça, um dos homens 1III1S inlponantes do Governo CoUor e um dos .arquitetos da nova
Carta Magna, o eminente causfdi<:o Dr.
José Bernardo Cabral, alegando que deixava, com pesar, a equipe governamental em
razão de maledi~neias infundadas por
parte da inlprensa, quanto à sua vida parti-

cular.
Foi indicado para assumir em seu lugar
o nlio monos eminente polftico e senador
Jarbas Passarinho, em eerim6nia de transmisslo de cargo, com a presença do Presidente Fernando CoUor, sua equipe de governo e mais de 200 pessoas entre autoridades e conpssistas, que lotaram os salões
do 1!! andar do Pa!'c10 do Planalto.
O primcuo o diJO...a< foi Bernardo
Cabral, que nlo conJeguiu esconder sua irritação e revoiLl diante das noticias veiculadas sobre o sua salda, garantindo que o
Presidente nunca deu ouvidos a esw maled~ncias, a quem já havia entregue a carta
de demissão h4 uma scmana atr4s.
O Ministro n4o conseguiu esconder, o Momento d1 tnnsmltdo de cargo no MJ, quaodo o Ministro Btrnardo C1bral se dtlpcdla, obtempo todo, urna mágoa profunda e apenas sen·ado pelo Pruldente Collor e o no.-o Ministro Jarbas Passarlnbo.
a ponta de um iceberg de decepções, quando declarou que a vida pública traz às vezes mostrando assim que amadureceu e ren- Minas e Energia, Relator do Acordo Nualgumas surpresas e ~ bom que quem nela deu-se Aluz da expemneia, ganhando com clear Brasil-Alemanha, Uder do Governo
entre, saiba de antemlo que nlio deve es- isto a Naçlo.
por v4rias vezes, Titular da ComissJo de
perar, em nenhum instante, eompreensão
Economia, da de Lecislaçlo Social, da de
O 11-lmistro Jarbas Gonçalves Passarinho
de seus contemporlneos. mas deve aguarAssuntos Regiocws, de Educaçáo e Cultudar apenas a JUstiça de seus pósteros, e ci- nasceu em Xapun, 110 AC, em li de janeiro ra, da de Segurança Nlcional, da de Relatou, antes, por c:ínco vez.es, a palavra leal- de 20, scnde formado pela Eocola Militar ç6es E.xlr:riores, PI"C$Idente da Mesa do Sedo Realengo/RJ, como OfiCial do Exm:ito,
dade.
nado, entxe outros.
onde fez 8Ulda a ESAO e a ECEME, tendo
Jil ocupou a pasLl do Trabalho e ProviEm scgwda falou o Presidente Collor, ingressado na vida polluca • em 1964,
dEncia
Social, de 1967 a 69, a da Educaçlo
que esc:Jarcceu qualquer d4vida sobre a quando f01 indJc:ado pua Governador do
lealdade de Cabral, frisaodo enfaticamente Pará, sendo depoLS Senador, com primeiro e Cultura, de 1969 a 74, e a da Previd!neia
que nlio houve um só insl.lnte que lbe fal- mandato de 1967175, o scgundo de 75183 e e Assistfneia Social, de 1983 a 85, ltnde
recebido tam~m. diversas condcoorações,
ll!Sse a sua lealdade, apoio o dedicação, agora, constituinte, de 1987 a 95.
no mais alto grau, l.lnto no Brasil como no
agradecendo a oolaboroçlo incans4vel dada
A atividade parlamentar do novo Mi- exterior.
ao seu governo.
nistro é realmente muito vasta, mas destaEnumerar a atividade p4blica do nosso
Prosseguindo, elogia o Ministro em- camos as principais, como as de Vice-Uder novo Ministro é desnecewlrio, pois muiw
possado, Jarbas Passarinho, dizendo que do Governo, Presidente da ComissJo de são oonbecidas por todos. já que é nosso
oonltmporâneo, e aproveitamos para deseincorpora ao seu Gabinete um homem pó- _
jar ao Ministro Jarbas Passarinho uma adbli<:o cujo curriculum de serviços prestados ·:
ministração muito profTcua no Minisu!rio
1 Naçlo sc escreve com letras maid!CU!as e .li
da
1 ustiça, assim como tem sido por todos
cuja respeitabilidade nlio conhece frontei- ti
os locais por onde trilha, podendo cootar
ras, no ceMrio poUtico do Brasil oontem- <
aempre com o irrestrito apoio da nossa
porlneo, ausall.lndo que as institulç6es naAssociaçlo e do DPF.
ciooaos reonnhoc:iam 110 novo ministro sua
orobidade e esLltunL
Com a mudança 110 Minisu!rio, foi indagado do DG Romeu Twna, 10 pennancceO novo Miruslro falou, dizendo-se
ria no cargo, o que retpondeu que era
bonrado em poder participar da equipe gogrande amigo do novo Ministro, lembrando
vemamenLll e eil&ndo Maurois disse ser
que bavia trabalhoc!o com o mesmo 1 época
parte dessa dosc do passado que se pode
em que era Ministro da Prcvid<!neia, ltndo
O Ministro Bernardo Cabrel. tm Jua mesa dt:
tolerar no pre10nte, i' que o Presidente, tnbalbo, Juoto com o Proft:uor T&de Sam- recebido todo o apoio possível, e que agora
havia dito que nlio aproveitaria em seus paio, seu Sun"rlo-Ex:tcutlYO (antlp Sec:re"- tinba recebido ordem para pentUUlO<:er fltquadros nin~m de governos passados, rlo·Gent).
me nos dois cargos.
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ADPF
Uma história de lutas
em prol da classe
o d1o 16 dt setrmbro dt 1976,
num <n<Oiarado final dt tardt dt
uma quanla-fetr.~, às 18:00 horas,
reumu·se extraordmnriamente o ~rupo
pioneiro de 35 nhnel!ados companheiros
l"'pelores e D<:le~a~o< de Polfcia l'e~<ral,
no audjtório da anta,ga ~saudosa ANP. com
o objt:tl\ o ~ darem anktO ao que 101 o embnão da Assoca..,io 00. D<:le~adch e los·
pe1ores dt Polfc1o ~ed<ral, a1ual ADI'r.
Úl lrahalhn< forAm a~rtOS flelo Dele.
gado mais anliso. Dr. Dan1e Nardelh. que
presidiu a sessão, fwendo inkiaJmeme uma
preleção sobre a àOII,ga Associação tio-; Dele!!ados, que por uma Kric d< ob'lá.:ul""
nlo havia prospc....SO.
Enfati.Lou, cn!Jo, que a nova en11dad<
to~~ um órgão rtprt!'ilentativo dos mteres~~ da classe, e 4ue todos umdos certamcn·
te criariam uma a~sociaçáo forte c coesa,
p;~ra que pudt= <er respeilada c reconhe·

clda como uma ~erdadelTa assoc:~lo de
ela~ e, ordeara e lutoklora pelos tckaa'\ c.Jos

cura mostrar a sua re.al vaha aos mais alt01
tntercs9ts da Nação, apesar das reconheCI·
das precariedad<s.
Rrssaltou ainda que a entidad< seJO as
lrincheiras dos nossos ideai<, que propugne
pelo aprimornmen1o moral da classe, com o
dtfesa mlransigenle dt '""'-" reivindacaçOes
no campo do due1to P'lrio, pela mod1fi·
caçio, uunbo!m, do tenno Inspetor por OU·
tro qu< melhor se adapte l história da llle·
ra1uro. policial brasileira, dentro d3.!. rilfJ..:g

•

O Dr. Ak:eu ressalta que comunicou ao
Dirclor-Geral, Moacyr Co<lho, sobre a
reuruão de cnaç:lo da Assocaaç:lo e que
<f3,:a todo apoio e inccnb,•o l lniCiath-a.. ji
que JUI~ava muno QliJ a c nação de uma entidad< dt tal ~lurcza e obJ<Iova<.
O Dr. Milxuno solicilou oo~ presen~es
para que: scn'>ibilizassem nos colegas que
por qualquer razão não compareceram~ pa·
ra que se JUnwsem ao grupo c colaboras·
sem ~ fundação, lendo inclusive o De.
!\turuz apro•·ea~ e enfati.Lado que isto
fosoe fe110 para os colegas de lodo o Brasil.

cs"'

que: congreganam.
O Dr. Nardelh re''allou amda que J ..-\~·
wciação deverá ser um órgão de cc.)()pe·
mçlio e a~sessoramento à D•reçilo-Gcral,
acompanhando o dc:scnvolvimcnlo de: proJCIOS e leis que "1\a..\litm bcncfiCLar o l)PJ e
o, seus intc:graniC:'· e não um ór~ão que
fo<5Je cootra estes 11\tc:rr-s:ses lDiUOI't's da
cla<O< e do 6~Jo.
O DPF Samp;llo sohc•tou que os quabm I S Ou! 76, dentro do prato eslipu·
dro' da Associo-1)00 fossem abertos n todos
lado
de 10 dia~. foi aprcoen1ado e01ão o
o~ integrantes do nos~o órgão, o que o Preprojeto do novo Estatuto. numa ~união no
Sidente da Sessão arfumentou que tal"c:'
mesmo local t.la anterior. que fo1 a~rta pe·
não fosse esu a m<lhor solução. po" <endo
os lnspetore• O> ~~n~n~s do 6rg;ia, o qu< lo Dr. \lun11 e prcsidKia pelo Dr. Josino.
<les log1"3S91'm ol>l<r, o fariam em b<n<llcao que com ldou a Comissão cncarr<gada para
3.UC'n1ar-st A mesa Diretora c expô lo QOS
de t~ ~ mtcl!-mntcl! do Departamento.
ES!c ponlo dt VISia foi reforça~o pelo pret.ente~.
Ft-ita J leilurtl do texto. surgirrun diverIJr. Muni.t, que e~ l areceu que com esta
sugestão a nova enudade poderia perder a sas sugestcks, que passaram a ser discuti·
wa finalidade pnn<opal, Já que a ampluudt das, e alguma! Importantes, como a do Dr.
de muitos .&aos pcldena acabar por n.io Máximo, orlde cada d<5a'nlralu.ada deveria
ter um rcp~tentante, que fiCL"5le deito o
aungir .seus pnfk.;lf'JJS obJCth-os.
O De. Fonten<lle enlendt que • Asso· Foro do DF J"'CO ques10es legaas e que
c1ação precisaria ter um status elevado, ba- houvesse pelo menos uma reunião mensal,
)tada, como o nosso órgão. nos p1lores da para que n5o se: perdesse o pi4ue inicial e
hierarquia e disciphna e por isto congrega· pudessem, a.truvts deste cnconrro, discutir
da apenas pelos Delegados e lnspe1ores, sugestões e aparar as arestas que surgissem.
O Dr. l::mani ArauJO, da SR/SP, para·
"'ndo no enlaniO o Dr. Guilherme sugerido
que fossem congre,ados lambo!m os Utati· b<niLou a lodos diundo que havaa <xultado
vos, o que fo1 aea~ com simpaua por lo- com a 1déaa, que ><io dt encontro aos an·
dos.
seios dt uma nolável coletividade, qu< proPRISMA

da lradição e dos cos1umes da policia no
Brasil.
Sug<riu o Dr. Emano qu< a A5$Xiaçio
d<veria frutifacar em bases de harmoma e
fralemadad<, procuraodo oe exlr.Ur os lu·
morts do egofsmo e das rivalidades. enl
prol de uma carnaradal,>em perfeita, como
ocorre nas Forças Armadas e em algumas
policias estaduais, onde prepondera um
espfriiO de auto-defesa clas.sisla, em b<neff·
c1o de um todo md1v1Sfvel, quanto :ls suas
a.<p1rações coletivas.
Conclu1u que a no•·• entidad< fosse
moldada d<nlro d< direlrizrs modernas e
possfve•s para aquele mome.nto hislórieo,
r<lucionada com a seguridade dos seus as·
sociados, atividades socia.is. lazer. auxflao
hNnceiro, para que a Associação se trans·
fonne em extensão do nosso lar e 5eJI. du·
miDada pelos sad101 pnncfpios de huma·
na~mo e ra.zõe:s ôe comunhão fraterna.
O De. Jost Negraes deixou o oeu pro·
tcAtO ao mostrar n inJUStiça em se dei)(or
fora da Associaç5o as ou1ras calegorias de
nfvel •uperior do DPF, no que Dr. ~lunu
esclareceu que esta era }'I uma tradição na.
organizações con~..!n<res, mas deixou <m
ab<rto que isto pod<na ser d<bltido e clecl·
d•do <m assembl~ia.
Em apoio a estn i~ia de abrir os quadros tam~m aos Peritos c Censores, falou
o Dr. Marcllio, concordando com a propo·
s1çllo apresentada < ressaii3Ddo que estas
categorias seriam uma forÇa a mais na con·
50bdação da enlldade.
O Dr. Madeira <sela"'""" a neccssodad<
de se permitir que os associados aposen.-dos 1ambo!m pudessem fazer par1e da DirIOria, pois teriam muilo mais 1empo de dt·
dicaç:lo dos que os da ativa e suas expe·
~nc1as d< vida ..,,.., um bom somalóno
ao b<m comum.
Ao se descrever os falos hit6ricos que
cn!iCJaram a semente e o crescimento da
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ADPF, nAo poderia deixar de ser citado o
nome daquele que, por nAo ser dos quadros
do DPF, nllo podia faz.er parte da entidade,
mas que hipotecou toda a sua solidariedade
em prol da causa e dos 10us p!OIIOiros, o
Comandante Clemente Jo..t Monteiro Filho, Dtretorda ANP.
O Cmt Clemente foo, o que podemos dtzu, a pessoa sem a qual a AOPF nlo teria
sido criada, cm razllo das dlfiCUidades da
<!poca para o surguneno de entidades deste
~nero, principalmente se compo5ta por integrantes da categona que exercia a liderança em um órglo de segurança.
O Dr. Muniz foi o grande idealizador c

Diretora. que permane<:eria f-ente A Associação att fcvere~ro de 1977 e promoveria
eleições genus para a nova Dmtoria.
O Dr. Guilherme Pcre~ra sugeriu que
em vez de fev<rettO fosse feua a eleiçJo em
21 de abnl, dta do Policial, o que foi plenamente acetto, tendo cntio sido eleito por

batalhador em prol da causa, mas acredita~

Carcório e administrar a nóvel Associação

mos que isto ndo teria sido pos.•fvel, da
forma democrálica como o foi, sem o indispensdvel e irrestrito apoio dado pelo
Cmt Clemente, tomando-o assim merecedor de espec:ial homenagem, com a afiXação
de um quadro de honra com a sua foto na
sede da nossa cntidade.
Por fun, cm 29 de outubro de 1976, com
a presença tamb<!m de 29 ln'pttores e Dclepdos de Policia Federal, no auditório da
antip ANP, b 18;00 honoo, ini<iou-:!C a
reunião m3n:ada para aprovar os Estatutos
c criar a AssociaçAo.
O Dr. Rubstem fo• eonvtdado a presidir
a sessão e em segutda passa a palavra ao
Ot. Muniz, que começou a explanar as aJteraçOes feitas, com base "'" sugestOes apresentadas, o que gerou viva participação dos
presentes, uns defendendo c outros debatendo as suas icl~iM.
Os que mais se destacaram e participaram neste sadio debate foram os Delegados
Muniz, Theotômo, Guilhennc, Alceu, Anconi Dutra, Robtrto Alves, Rub~tem,
Ro~rio !'o; unes, l'o;e~:roes, f'biO Calheiros,
Carlos R~rio. Sampllo e Orlando Santiago.
Temunado o debate, o Or. Rubstem,
Presidente da \lesa. coloca a p!Opo6ição do
Estatuto cm vou.;Jo. que petm3neceu com
a sua redaçlo ongmal, tendo sido aprovado
por 27 votos a favor e doiS cootra, dos Drs.
A ncom c Sampaoo.
O Dr. TheotOnto \lade1ta sugere então
que se ek:Ja ainda nesta sessJo uma Junta

unanimidadt: a nG\'1 Junta Oireloria~ que
fiCOU composta dos membros da Comissão,
Drs. Anselmo Jarbas Muniz Freire, TheotoniO Madeira Dw, Joio J~ Cury. Gcnival Rodngue• de Souta e Eliud Gonçalves

Pereira.
Esta Junta ficou cn!Ao com a responsabilidade de fa1.er o Regi"ro do Estatuto em
até 21 Abr 77, quando ent5o daria po5se ao
Conselho Diretor a ser eleito.

Participaram ou JUSI•ficaram sua ausén·

-

Dr.Jos<! Diógenes Bessa
Or. Jo..t da Costa Negracs
Dr. JOS<! Snmpruo Braga
Dr. Josino da Silva Amara!
Dr. Leonel Cristo Pontes
Dr. Luiz Clovis Ancooi
Dr. Manoel da C nu. Redusino
Dr. \1anoel Marc:O.oo Nogueira
Dr. Man:o Antonio Maia ~1sada
Ot. Orlando dos Santoo Santiago
Ot. Qs,.üJo da SiJV11 SlUitoo
Dr. Paulo Gomes de Souza (falecido)
Dr. Paulo Watanabe
Dr. Pedro Guedes da Costa
Dr. Raymundo Cardoso da Costa

cio nesta Assemblt!ia de Instalação da Associação dos Delepdos de Pollcta Federal,
c assim eonsidcrados SÓCIOS fundadores, os
Dclegados:
- Dr. Anselmo Jllbu Muruz Freirc (falecido)
- Or. Agnaldo CassWIO Barbosa
- Dr. Alceu Andrade Kocha
- Dr. \Jexi Cecfl10 Daher
-Ora. Ana Jdlia da Costa Ramos
- Dr. Astrog>ldo Paulo Moretra da Mota
- Dr. llernardtno Bochi
Mariz
- Dr. CariO$ Antonio Sobnnho
O
r. Roberto Alves
- Dr. Carlos Nobre de Almeida c Castro
Dr.
Rodo! fo Suei Jdnior
JGnior
- Dr. Rogério Nunes (falecido)
- Dr. Carlos Ro&~rio Alves Pereira
- Dr. Theotônio Modcira Dias
- Dr. Dante Nardelli
- Dr. Waldir Silveira Zacarias
- Dr. ~cio dos Santos Vives
- Dr. Walkirio Laje Linhares
- Ora. Edina Caldeira Horta
Apesar de uma relutJncia ini<:ial, a Junta
- Dr. Elder Afonso dos Santos
Diretora para o perlodo de trans~ demo- Dr. Eliud Gonçalves Pereira
crntica ali as próximas eleições, fiCOU
- Dr. fllbio Calhelros Wanderley
constitufda pelos ...oeiados:
- Dr. franc:iJco Dutra de Aodrade
- Dr. Anselmo Jllbu \luniz Freue
- Ot. Gcmval Rodrigues de Souza
Presidente
- Dr. Geraldo \1endcs Xavier (falecido)
- Dr. Theotônio \11den Dias
- Dr. Guilherme Pcren dos Santos
Sccretírio-Oe"'
- Dr. Hi!lio Múimo Pcrcira
- Dr. J<*J J~ Cury
-Ora. lnb Maria Santos AraOJO
z:> Secretário
- Dr. Jo}me Rubstem
- Ot. Eliud Gonçalves Pereira
- Dr. Jo5o Batista Campelo
Tesoureiro
- Dr. Joüo Jos<! Cury
Em seguida foram escolhidos os mem- Dr. Joncs Gomes Fontencllc
bros que iriam ocupar os diversos Departamentos, como o Dr. MarcOio, nn Comu·
nicação Social, a Ora. Edina no Administrativo, o Dr. Watanabe na Assist!ncia Judiciária. o Dr. C.uílherme nA Auis:tt!ncia
Social e o Dr ROberto AJ,-es no de Representantes Regoonais.
A jovem Diretoria arregaçou as mangas
e cada um, dentro da sua 'rea. comoçou a
agir, marcando o eoncurao de fmbito nacional para a C!COiha do Jo&ohpo, oode o
Dr. Cury elaborou o re,ulameoto, a confecção de unp""-''C podroru.zados, a revisão da documentaçllo para as pró.urna>
eleições, pelo Dt. Madctta. o Dr. Ebud comcçou a manter contatoo para orgaruzar a
Tesouraria, o Dr. Madeira manteve contato
com a Revista Perm, para inclusllo das auo nosso associado e funde dor Arthur Carbone, quando agnclna o Pruldt.nle t'la.utlredo, ob- toridades do OPF nn lista de autoridades da
f d o pelo Con Antonio Bandeira, Dirttor-CeraJ.
Repóblica.
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doaçOes de terrenos em divefS06 estados da
federaçJo, para fundaçlo de suas sedes regionais, como oo MT, atravb do DT. Wandir, na cidade de Coxim, em Aruanã/GO,
através do Dr. Eliud, c em Aloobaça. Muc:wi e Nova V içou, na BA.
O assunto outis palpitante, no entanto,
era o da primeira eleição da Diretoria da
ADPF e que depois de lodos os cuidadoeos
prq>antivos, por par1C da M- Ele:itoral,
acabou por se rcaliz.ar, em imbito nacional,
no dia 04 de março de I9n, com votaçlo
maciça na chapa de conaeDSO, oompool&
pclos associados:
I. Conselho Diretor:
-Anselmo Jarbas Muniz Freire
Presidente
- ThetOnio Madeira Dias
Secrelllrlo-Geral
- Eliud Gonçalves Pereira
I~ Tesoureiro

- Genival Rodrigues de Souza
Nouos uaodadoc Joio B.atisla C.mpc:..~ Pauto NNI Bnua, Lul e. Calo~ qvaado rectpdounm
o otretor·Gcoral da lelu-poi, em sua prlm~tn Tisít• . . BruU, m1 1,7,,

O encarregado do processo eleitoral,
Dr. Madctra, indicou os componentes da
Mesa Eleotoral, que seria constiMda pclos
Delegados Lousada-presidentc, Motta, Neemias, e Osvaldo, focando a eleição marcada pua o próximo daa 24 de março e a posse em 21 de abril.
Uma grande preocupação da Presidencia
era com a tnscriçio de novos sócios, nos
estados, ~ que em Brasfiia este processo
esu•va consolidado, o que o Dr. Madeira
sugeriu que na mesma oorrespondéncia que
encaminharia o Estatuto, segwria a Proposta de Sócio c a ficha de inscrição de chapas
para as futuras eleiçOes, o que foi feito.
Como o maior problema da oo'-a entidade~ como soe acontecer, era financeiro,
foi sugerido pelo Dr. Genival que os de:zessete mil cnueiros que seriam empregados
em um Mandado de Segurança. fosse destinado aos cofres da Associaç4o, o que ficou
de ser estudado.
O Dr. ~la.rclho, no entanto, teve uma
j~i.a

mrus rendosa, solicitando ao Diretor

da Fundação Cultural do DF o empn!stimo
do Cine Brasfiia. pua uma sessSo de
avant-premi~rc do ft!me "Os tempos áureos de Hollywood 11", escolhido pelo Dr.
Rogério, dtretor da Censura. onde cada asaociado recebeu cmoo ingressos para serem
vervfirlos AOS amigos, o quo rondeu nos cofres da A OPF a quantia de Cr$ 23.300,00.
0 Dr. Muniz sugere en!Ao que seJOffi reservados SO lugares para autoridades e
convidados, e que se posslvel não houvesse
aessao naquele daa ls 20:00 horas,~ que
a programada seria às 22:00 horas, para
que se pudesse organizar a segurança do
locaJ, perfcia, comiss4o de recepção, etc.
Em 24 de no,·embro de 76 foram indicados os componentes da Mesa Eleitoral,
composta pelos Delegados Lousada, presidente e Neeaãas, Secretário, os quaís deveriam coordenar os trabalhos eleitorais, onde
o Dr. Muniz sugeriu a possibilidade de se
orpniur uma cleiçio à nlvcl nacional. oom
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r- Secretário

2. Conselho F'tsea!:

- Dante Nardelli
Presidente
-RogénoNuDCS
sem representantes, o que se trataria de
Membro
agilizar.
-Fábio Calheiros Wanderley
Membro
Como a Associação ainda oão linha wna
Suplentes:
sede. foram feitos os pnmeiros contatos
Aldinor de Oliveira Luz
com o GDF neste sentido, ficando previaFernando Eust-'quio de Souza
mente acertado que pua tal provavelmente
Vasooncdos
oochdo o anl.lgO Posto Policial na SQS
3. Conselheiros:
Z08/408, o que realmente foi e continua at6
- Aldemir Gonçalves Pereira
hoje sendo a sede nacional.
- Arlhur Carbooe F'llho
O Dr. Aldemir, da SRJRJ, OODIICguiu a
-Alceu Andrade Rocha
&ede para a primeira Representaç4o Regio- Jtillo Freire Rivoredo
na!, em uma sala cedida no pr6dio da Im- Edina Horta Caldeira
prensa 1\~. o que suscitou do DT.
Apesar de em Brasfiia o movin1eoto esMadeira acionar todos os representantes tar indo de vento em popa, assim como nos
regionais já escolhidos para que se empe- grandes estados, o lllCimO não se via nos
nhassem neste sentido, aeguindo o CJ<emplo estados menores, onde as adel6c$ ainda
do RJ ·
eram poucas, o que fez oom que o Dr. RoEm 29 de novembro de 76 a ADPF é berto Alves, do Dcp. Representantes Rereoonhecõda oficialme<Jte, ao tet o extrato gionais, liz.e$ae um expediente, por sinal,
de seu EstaMo publicado em DWio Ofi- considerado muito bem feito c objetivo,
cial, como sociedade civil, com personali- concitando os demais colegas a ae juntarem
d<lde jurf"ica de direito privado, oom sede ao esforço comum de se UIOCiarem ao
em Brasflia/DF, de imlllto nacional, du- órgão representativo da classe, o que surtiu
ração mdeterminada, caráter eminentemen- um excelente efeito.
te assistencial, cultural c representativo da
Na reuniOO de 17 de man;o de n foram
classe, sem visar obtençlo de lucro.
apreciados os logotipos ooocorreotes do
A ADPF senf adminislrada por um concurso. cuja data de enoetTA~nto era
Cum.;c:U1o Diretor de onze membros, com· em 07 de março, mas como no cartaz alusiposto de um Presidente, um Sec~Wio-Ge- vo ao feito saiu, poc enpno, a data de 17,
ral,
Secretáno, Tesoureiro e seis Conse- foram aceitos outros IS trabalhos que ainda
Jheiros, eleito para um mandalo de 2 anos, chegaram, onde o vencedor foi o do jovem
reeleglvcl por uma vez, sendo a Asseml>Jj!ia paranacose André Gustavo Reis F'tlbo, que
Geral o seu órgJo soberano de deliberaçio foi premiado oom CrS
e oonstitu!da por todos os sócios com direiCom a flnalidade de angariar mais funto a voto.
dos, foi promovõda outis uma aessio cineQuem responde pela entidade~ o Prt4i- ma~ em avant-~ne. com um
dente de seu Conselho Diretor, sendo que clássico da ~poca. A Profecia, fiCalldo o
os associados e diretores ntío rcsponderGo evento ao encargo da Comiss4o composta
por dividas, compromissos ou obrigaçOes pelos Drs. E<OOn Olivei.'l, AureliaDo, Maassumidas pela AssociaçJo, ficando o foro deira, Edina e Ua e levada a efeito no Cine
BrnsOia, que foi emprestado pela Fundação
de BrasOia eleito para os efeitos legais.
Na medida em que se consolidava, a Cultural e onde OOIDpoiCCetam autoridade$,
ADPF OOIDCÇOU a receber propostaS de convidados, associado~ e ftltll0i3s, aendo

a participação dos colcans dos estados,
"""""" que muitoo locais ainda nolo ti..,._

..na

r-

s.ooo,oo.
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um vcrdadclto sucesso de l)llblico e bilheleria.

O Dr. Eliud tugere que 1e mande expedicnle ., Direcor-Genl e INI solicitando a
subotituiçto, nu eandns fuociooais, da
abreviatura Bel. por Dr., ooc in~egrantcs do
cargo de Delepdo, bem como que a IP'ração de ínfraç6ea contra delepdos seja
publicada em Boletun Re~ervado.
O Dr. MldeJra sugere wnlx!m que a
Associaçio ~eja considerada iseola para
fios de lmposco de Renda e a do Dr. Eliud
de que os inlegranleS da Diretoria sejam
dispensados de assinarem o ponco, em suas
repartiçOes.
Nesla reuni5o foi aprovado ainda a
aquisição de uma bici<:leca e de um unüorme para o continuo da Assoàaç5o, bem
como a compra de um ~elefone, de particular, pois sairia mais barato.
Na reuniio de 14 de abril de n, aproV<JU-se a proaramaçlo de posse da Direcoria, que 00111taria da solenõdade, ls 11:00
bora.s de 21 de abril de n, no auditório da
ANP, u 14:00 horu acria a abenura do
Torneio de Futebol de Sallo alusivo ao
evcnco,
12:00 haveria Asscmbl<!ia Geral
para aprov.çlo du contas, seguido de almoço no Reslauranle da ANP e à noite haveria um jantar comemorativo nas Chur·
rascarias do J..l&o e Tordilho.
A solenidade de posse foi abrilhanlada
pela Banda dos Fuzileiros Navais, com hasteamenco da Bandeim Nacional, do DPF,
bem como o canto do llino Nacional, leado
o DG di.spe!Ulldo a classe do expediente
daquele dia, uma quarta-feira.
Em 28 de abril de 77 o Cel Moacyr
Coelho, DG/DPF, foi pelA primeira vez à
ADPF e participou da reuru5o ordinária,
oode o Dr. Muruz debateu a valorização da
classe e do Dclepdo em acrviço, a exemplo
do que acontecia noo EUA e lngla~erra, e
pedia uma revislo nos critbios de avaliação
do profiSSionaL
O Dr. Muruz enfatizou cotAo que o objeti\10 da ADPF t procurar elevar os bons
profissiooais para muico bons e os recuperiveis para bons, e embora a situação geral do DPF fosse considerada boa, lulariam

u
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para criar uma mbtica de policial incorruptível e fv.erem o &aneamenco do órglo.
Ressaltou tamlx!m a situaçJo diftcil,
OC$14 área, que estava passando a SRIRJ e
SP, frisando a npra do falso companheiro
e a necessidade de ae afastar os incorrigíveis e premiar oa bons e trabllhadores.
O Dr. Mwúx diaae ainda ao DG que a
ADPF havia feico um trabalho com sugestões sobre a Progresslo Funcional e que
seri oportunamente apresentado, bem como a o..:cssidadc de uma doutrina de peosameoiO do DPF, una e coesa, dentro do
que estabelecem as nossas diretrizes constitucionais.
Ressaltou ainda a n..:cssidade da
criação do Almanaque do Delegado, que
seria de grande utilidade na valorização do
homem diante do seu trabalho e dos seus

volver o esp(rito de corpo e acabar com
aqueles que ae promovem ls custas da
desgraça alheia c prestigiar o Delegado,
que t o degrau múJmo na hierarquia do
DPF, t o 1CU Eotado-~laior, insistiu, e o
DG esclareceu que a sua íntenç~ t oempre
de prestigiar a claue, .i' que quando as>umiu o órpo o ndmero de Delepdos era
pequeno e em cargos era menor ainda, e isto estava gradativamente mudando, pois
eoteodia que as fuoçOes aqui deveriam ser
desempenhadas por policiais.
O Dr. MareOio aparteou c falou aobre as
vagas apresentadas aos alunos após a conclusão do curso, o que o DO disse que o
DPF é para ser disputado pelo aluno enfio
paraa~utar o aluno, tendo o Dr. Genival
expl
o sobre a necca&dade de se fazer
Cursos de Eopoei•lir.açJo, de se criar escaiOes distintos entre os policiais e o aproveitamento do homem dentro da sua capacidade de espoeialiuçlo.
Terminou o Dr. Muniz dizendo que o
DPF era um 6rglo AIOda muito jovem JDIS
que a ADPF e oa aeus m~earantes depositaV11Dl oclc .. .....,. C>po:r1111ÇD de ~
dias, sugerindo por fun a reduçio de ~
na contribuiçlo do lrnpoaiO de Renda ao
policial, a criaçlo do Curso Superior de
Policia e a substituíçlo de Tiradentes por
Caslelo Branco na Medalha do DPF.
O Ccl Moacyr fez um breve comentário
dos problemas internos que estavam ocorrendo, como a lotaç4o nas fronteiras, re·

sidências funcionais, melhores salários, etc.,

explicando que a Polícia Federal é uma
polícia diferente e que a A DPF poderá
comandados, bem como um voto de con- contribuir em muito para o aprimoramento
fiança à classe.
do órglo e influir na mudança desta mentaOs procedimentos contra delegados de- lidade arcaica e no melhor relacionamenco
veriam ser apuradoa por delepdos, a ANP hicrúquico, encerrando-se a 1eguir a reudeveria ser reformuiAda e deveria haver oilo.
maior prcoc:upeçlo no recrutameoco do poEm 2.5 de maio uma Comissão da
ticial, onde atualmenle SO'l dos candidacos ADPF, formada pe1oa DPF J\1un.i7, Fibio,
são mau mtcnciolllldoa, e repro\'lllldo-se Campelo e Cury foram recebidos pelo DG
40-'k, ainda tobnlm IMo que entrariam para do DASP, Cd Darcy Siqueira, e levaram
os nossos quadrol, razlo pela qual t indis- uma solicitaçlo para que oa Delegados pupensável a elaboraçlo de leSieS que real- dessem exercer o magisu!rio eventualmenmenle selecionem o candidaco que queira te, sem prejulro de suas funções, o que foi
ser policiaL
poslerionnenle occico.
E preciso, continuou, procurar desenA ADPF o1o se fazia representar ape-

m_.bi"'J da AOPF t-m 'f'IJ:Ita ao MJ Paulo Brossard, em 1H8.
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CHEFES DE

Primeira
Junta Diretora

OEPARTAMENTOS

OPF Mlood MorcUio
Noguclra · Comunlc.. Soclal

OPF Anselmo Jarbu
MunO; Frti~- Presidente

OPF Roberto AIRtprtStDtantes Regionais

OPF Tbeot6nlo Moddra OIJos
Sttrd.ário-Gts"al
DPF Guilbt:rme P. dos Santos
Assistf:ocia Social

OPF fliud Conçaln:s Perdra
Tcsourtiro

OPF João Josf Cury
2.! Secretúio

OPF Edllll Horto Colclelra
Admlnlllraçlo

OBS.: O DPF Pt.rulo Wmanabt ~ra o chefe do lkpartamento de Assistindo Judicidria, cuja foto

podjam desfrutar de um ambiente descontrafdo para conversas e trocas de opinião.
em li de ogooto de 77, por ocasião da Co·
Os alunos da turma de Dele191doo da
memornção do Sesquicentenário doo Cur- ANP 2• semestre ele 77, visitam a ADPF
sos Jurldicos no Brasil, a convite da Asso- e ofertam para a Associação uma máquina
ciação dos Magistrados, participou .de de escrever elétrica e que está em uso a~
Campeonato de Futebol de Campo al"S!vo boje, após se cotiz.arem entre si e demonsao evento, quando sagrou-se campea a trarem o verdadeiro esp!rito de corpo tão
nossa equipe, constitufda dos bravos almejado e propugnado pela entidade.
atletas Madeira/ AGP (Capttáo), CláuNa reuniAo de 11 de agosto o Dr.
dio/RN, Mál<imo/DF, Nas:i Brum/RS, Fu- Carbone, da SR/SP, sugere que a
ques!RS, Barros Limai ANP, Fol191- ADPF credencie em todos os estados da
nes/Bagé, Cury/DRE, Costa/PE e Ra- federação advogados para defenderem os
mon/MG.
associados em questões jurldicas, após anáPensando em um local para rel.aJ<ar após lise de seus c:wriculum-vitae e aprovação
o término de um dia estafante de trabalbo, do Conselho, o que foi aceito.
Em 01 de outubro assume o Dep. de
foi autorizado a instalação de um bar nas
dependéncias da ADPF, onde os associados Comunicação Social o Dr. Eduardo A oreu<ánaGakriad<JsP.-uõdenus.

nas político e administrativamente, mas já
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Jiano, disposto a projetar a ADPF ainda
mais, quando na ocasião foi apresentada a
Carteira Social, confeccionada no Serviço
Gráfico da ANP.
Neste mês de outubro foi instaurada
também a primeira Sindicância da ADPF,
com a finalidade de apurar as causas e conseqüências do furto do primeiro veículo da
ADPF, a bicicleta de uso do contínuo, na
entrega local de correspondência, pagamentos e serviços gerais.
O Dr. Guillterme sugere que a ADPF
faça uma consulta à Direção-Geral do DPF
do que pode ser considerado de Serviço
Policial, esclareeendo em que situações e
condições está o policial em serviço, ficando o Conselheiro Watanabe eocarregado de
fazê-lo.
Para a comemoração do primeiro aniversário da entidade, foi mandado confeccionar chaveiros e decalco-plásticos para
venda aos associados, bem como a criaçáo
de Comissões para abrilhantarem o evento,
flCando a Esportiva com os Drs. Madeira e
Cury, a de Confraternização, que seria wn
jantar, com os Drs. Aureliano e Watanabe e
a de Lazer com os Drs. Rogério e Lia, que
iriam providenciar a projeção de um filme
em avant·premiêre.
Em 10 de outubro de 77, foi convocada
urna Reunião Extraordinária em razão do
trágico e ao mesmo tempo heróico falecimento do nosso primeiro Presidente, Dr.
Anselmo Jarbas Muniz Freire, ao reagir e
impedir um assalto na Cidade Maravilhosa,
sua terra natal por adoção, pois era natural
de Vitória/ES.
De imediato foram suspensas as festividades que seriam levadas a efeito por ocasião do primeiro aniversário e passou-se
a tratar dos funerais daquele que tudo deu
em prol dos primeiros passos e a concreti ..
zação da ADPF.
Foi mandado rezar uma missa de ação
de graças, organizada uma visita coletiva ao
seu n1mulo e inaugurado com o seu retrato
uma Galeria dos Presidentes da ADPF, na
sala da Presidéneia, que passou a levar o
seu nome, bem como a outorga, poatmortem, da Medalha Tiradentes, que foi
entregue à sua vióva, D. 1vone, por ocasião
na inaugura<;!o da Galeria e da sala.
Pela primeira e fatfdica vez o Departamento de Assistência JudieiJ!ria foi acionado, para proporcionar à famllia do falecido
a mais completa e total assistência.
Nesta mesma reunião extraordinária foi
eleito por unanimidade para suprir esta lacuna na Presidência, o Conselheiro Paulo
Watanabe, que teve como 6oico voto contra apenas o seu próprio.
O Dr. Watanabe agradeceu aos presentes a indicação, dizendo que preferiria nAo
ter sido eleito nestas condições tão lamentáveis, mas que tudo faria para levar
em frente os ideais da ADPF, tão propugnados pelo extinto, e mesmo não podendo
estar algumas vezes à frente dos de8fgnlos
da entidade, pois como assessor do MJ teria
de viajar uma ou outra vez.
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Assume o seu lugar como Conselbeiro o
Dr. Aldinor de Oliveira Luz, e o Dr. Campelo elabora uma Nota Oficial sobre o trágico fato, para distribuição aos associados e
à imprensa em geral, tendo, ao final da reu·
nião, os presentes feito um minuto de silencio em homenagem à memória do caro
companbeiro de lutas e ideais.
Em 02 de dezembro de 77 redne-se no·
vamente a Diretoria, onde foi proposto e
aceito o segundo voto de pesar da história da
ADPF, aos familiares do Dr. Jose Alvaro
de Souz.a e a liberação de um pectllio de
Cr$ 5.000,00 para despesas de funeral, bem
como um minuto de siléncio em sua homenagem.
Os formandos da primeira turma de De·
legados de Policia Federal, de 08 de Dez
77, através de seu Coordenador de Curso,
Dr. Edson Oliveira, presentearam a ADPF
com uma máquina de calcular elétrica.
Feita pelo DPF solicitação ao DASP da
Gratificação de Risco de Vida, ao policial

Galeria dos
Presidentes

Presld..,tede

OPF Jonn Comes
Fonte.neUe

10.10.77 a17.02.79

Presideote de
18.02.79 a Z7.0Z.81

DPF Bolivar
Ste:inmdz
Presidente dt

OPF Wilson Alfredo
Perpftuo
Presidente de

OZ.03.85 a 13.03.87

14.03.87. 04.08.88

OP F Paulo Watanabe

DPF Luiz Cio-ris

DPF Jaime Braun

Anc:oni
Pruidente de
Z3.02.81a U.03.8J

Preslde.nte de
13.03.83. 01.03.85

DPF Jayme Rubstem

OPF Nasdmento
Alves Paullno

em atividade, no valor de 60% do venci·

mento, o que não foi aceito, gerando decepção entre os associados que já a esperavam com ansiedade.
O primeiro empréstimo, no valor de Cr$
3.000,00, foi feito ao assnciado Robeno
Barbosa, em caráter excepcional e pagável
em 30 dias, em razão de motivos justificáveis.
Em 19 Jan 78 a ADPF recebeu a visita
do Presidente da Associação dos Peritos do
Brasil, Dr. Jose Carvalhedo, que manifestou-se impressionado com a eficiencia da
ADPF e desejou a todos muito êxito e um
melhor entrosamento entre as Associações.
Foi criada também uma Comissão para
preparar um documento sobre as dificuldades que estava passando a classe e apresentá-las às autoridades governamentais e
do DPF, tais como a referência final da categoria, que era a 37, enquanto em categorias cong6neres era a 42, e algumas outras,
ficando a Comissáo referida constituída dos
associados Drs. Alceu, Chaves, Rogério,
Eliud c Barros Lima.
Em 21 Fev 78, um ano e meio após o
lançamento de seu embrião, e no primeiro
aniversário da sua primeira Diretoria, a
ADPF contava já com 374 associados, isto
é, 91,6% do oómero total de Delegados do
DPF, que era de 408 e um número bastante
expressivo, para um tempo tão curto, mas
sem dóvida o coroamento de um trabalho
tenaz e proveitoso dos seus primeiros Din:·
tores e anônimos colaboradores.
Nesta mesma data a receita originária
das contribuições mensais era de Cr$
36.000,00 e o saldo em caiJ<a era também
bastante expressivo para a época, pois somava o total de Cr$ 233.302,96 e que aplicado na poupança havia rendido neste
mesmo més a quantia de Cr$ 15.482,77 e
no open-marl<et a de Cr$ 5.040,00.
A primeira assistência judiciária proporcionada pela ADPF foi com às Associados
Hugo Póvoa e Abllio Silva, na SRJPE,
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Pttsidente de
05.08.88 a 31.03.89

Presideatt desde
31.03.89

onde foram pagos Cr$ 12.000,00 de custas e vestuário, sem nocessidade de comprovação, e o outro que solicitava em não
advocatícias.
O primeiro convénio reabnente benéfico computar na renda bruta as vantagens de·
na área de sadde foi com a Casa de Saúde correntes de auxffio.moradia e zoneamen·
Santa Lúcia, em Brasllia, onde o~ associa· to, como acontecia aos militares.
O Dr. Geovah, representante da
dos e seus familiares podiam ser atendidos,
com consuita.s e exames diversos, com aba~ SR/CE, propôs a inclusão de outras categorias na AOPF', isto é, os PC, TC, EPF c
timento da metade do preço.
Um dos grandes objetivos e que estava APF. o que não foi aceito em unanimidade.
para ser coosolidado pela atual adminisO primeiro caso ético, surgiu com a
tração, era a publicação do Almanaque dos proposta de admissão do DPF Morais SarDelegados, cuja finalidade seria de reco· mento, e a Comissão de Ética, ao analisar a
nhecer a real posição hierárquica de cada representação feita pelo Dr. Póvoa, achou
um na sua classe, para que se evitasse o que por bem considerá-lo "pernona oon grata"
estava ocorrendo, onde um mais moderno e irnpedir de se associar. mesmo em si·
ocupava urna função destinada a um mais tuaçáo futura, o que foi aprovado por unaantigo, ferindo assim o preceito hierárqui- nimidade.
Os primeiros títulos de sócio honorário
co.
Foi feito com a CEF um convênio, de da ADPF foram dados aos advogados
nível nacional, onde o associado ao chegar Gentil e ltiberé, ex-delegados federais e
removido com sua famOia, teria um aval agora na iniciativa privada, pelos serviços
automático, sem avalistas e burocracias, de prestados aos associados.
O primeiro convénio na área de lazer foi
alugar um irn6vel residencial, garantindo c
com o Oube Minas BrasOia, em li de abril
facilitaoto o contrato de locação.
Outro ponto significativo foi a feitura de 78, onde os associados e suas famllias
de um Memorial para ser entregue ao Pre· podiam freqüentar aquele Clube, que era
sidente Figueiredo, através do Gal Golbery, um dos maiores da capital federal, pagando
onde foi exposto a evasão de pessoal dos apenas uma taxa trimestral de manutenção.
quadros do DPF, em razão dos salários in·
Como o Estatuto havia omitido a figura
satisfatórios e do aceno das empresas pri- do aposentado nos quadros da ADPF', o
vadas.
Delegado aposentado Paulo Verfssimo de
Ao Ministro da Fazenda também foram Albuquerque Pereira, solicitou a sua adentregues dois Memoriais, um solicitando missão como sócio efetivo, o que depois de
20% de desconto com a aquisição de livros estudado, foi aprovada, sendo o primeiro
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muito aspiradO e tentado pela classe, assim comprometido a dar uma solução ao caso,
como a confeoçio do Almanaque do Delejá que o nosso salário estava menor do que
gado de Policia Federal, que estll em fase
as policias de alguns estados.
fmal de revisão.
Em seguida a ADPF foi ao Ministro da
O prooesso de reconhecimento da Justiça, Petrónio Portela, expor a difícil
ADPF como de utilidade pública tamb6m já situação que estava passando a classe poliestll conclufdo e aprovado no DFJ!MJ, cial federal, fato que estava gerando a
aguardando apenas que se complete os trés evasão dos seus melhores componentes e a
ComaDdaote
entrada de pessoas de nfvel bem mais baixo,
anos de funeionarnento exigidos por lei.
Clemente JosE
Monteiro Fllbo
tendo o Sr. Ministro dito que vai levar o
Aproveita-se o ensejo para outorgar a
Diretor da ANP
primeira Medalha do Mérito Tiradentes, ao fato ao conhecimento do Presidente FiCel Moaeyr Coelbo, Di.etor-Geral do gueiredo, e embora tenha uma certa averaposentado a compor os quadros da entidasão por policia em geral, tem a maior adDPF, em faoe do permenente apoio à
de.
miração pela Policia Federal.
Em 20 de novembro de 78, na sede da ADPF e à classe, atrav6s de um .elacionaEm 08 de novembro foram tamb6m ao
ADPF, na SQS 2081408, foi feita a segun- mento harmonioso e constante.
Encerrado os debates, passou a Mesa a Cbeie da Casa Civil da Presidência, Gen
da eleição da entidade, para o bienio 79/81,
onde a Mesa Eleitoral foi p.esi<lida pelo Dr. dar posse à nova Diretoria da AOPF, para Golbery, solicitar o seu empenho quanto ao
Orion, auxiliado pelos membros E<lina, EI- o biénio 19180, e assim constitufda: P.esi- salmo do DPF, onde foram informados
der e Lia, e em 20, 23 e 30 foi feita a apu- dente: lones Gomes FonteoeOe, Secretllrio- que estava sendo estudado roas que o TeGeral: João Batista Campelo, 1f1 Sec.etirio: souro não teria recursos para viabili.zá-lo.
ração de votos.
Para o Conselho Di.etor, o mais votado Aldinor de Oliveira Luz, I~ Tesoureiro:
foi o Dr. Fontenele, com 224 votos, segui- Franeisco de Barros Lima. 1f1 Tesoureiro:
do do Dr. Campelo, oom 190, Dr. Aloeu Luiz Clóvis Anconi, Conselheiros: Alceu
oom 185, Dr. Lousada com 175, Dr. Mara- Andrade Rocha, Edyr Carvalho, José da
buto com 156, Dr. Edyr com 143, Dr. AJ- Costa Negraes, Nelson Marabuto Domindinor com 142. Dr. Neeraes oom 132, Dr. gues, Arthur Carbone Filbo e Marco AntoCarbone com 131, Dr. Anooni com 122, nio Maia Louzada
DPF Joio Batista
A Comissão de Ética ficou composta
Dr. Barros Uma com 112, Dr. Xavier com
Cam pe.lo, um
batalhador em prol
108, Dr. Au.eli.ano com 104, Dr. Omeoa dos associados Aloeu Andrade Rocha, Edyr
d•ADPF
com 101, Dr. Waldomiro oom 101 e Drs. Carvalbo e José da Costa Negraes, enquando
que
o
Conselho
FLSCal
ftcou:
RogéD<!cio e Dutra com 100, e mais 16 candiEm 20 de novembro de 79 a Ora Edina
datos a~ o Dr. Genival, que ficou com 44 rio Nunes, Presidente e os membros Hugo
Póvoa da Silva e João Batista Xavier, com recebe um telefonema do Dr. FonteneUe,
votos.
Para o Conselho FLSCa! o mais votado os Suplentes: Theotônio Madeira Dias e que havia acabado de ter uma audiência
com o Gen Golbery, Chefe da Casa Civil
foi o Dr. 1beot0nio, com 227 votos, segui- Fábio Calheiros Wanderley.
A nova Diletoria comprometeu-se a fa- da Presidência, de que a Gratificação de
do do Dr. Fábio com 193, Dr. Rogério Nunes com 192, Dr. Póvoa com 122, Dr.J. B. zer juz à confw.nça nela depositada e ini- Operações Especiais - GOE, tinha o seu
Xavier oom 112, Dr. Bolivar com 101 e cialmente iria lutar para que as diárias de Decreto-Lei n~ 1.714 acabado de ser assimais 9 canwdatos at6 o Dr. Evandro, com viagem voltassem ao sistema anugo, sem nado e que poderia dar esta notícia para tonecessidade de prestação de contas, assim do o Brasil, o que foi feito, para j~bilo de
37 votos.
como
iria pleitear o aumento da Gratifica- todo o nosso órgão, encerrando assim uma
Em 17 de feve.eiro de 79, no recém inaugurado Teatro de Arena da nova ANP, em ção de Atividades ou o possível retomo da árdua batalha encetada pela ADPF e ern
Sobradinho, foi levado a efeito a Assem- Gratificação de Funçio Policial e uma re- especial pelo seu Presidente, Jones Fontebléia Geral Ordinária da ADPF, oom o fim visão nas Referéneias do Grupo Policia Fe- nel!e.
Em IS de maio de 80 foi debatido orede ap.esentar a prestação de oontas da deral, a assistencia m6dico-social aos assogestão que findava e dar posse à nova Di- ciados e familiaiCs, aquisição de sede pró- .;.ente Decreto-Lei n~ 1.732179, que reapria para a ADPF, convênio com Clubes, justou os vencimentos e reescalonou as reretoria que assumia.
O Dr. Edson Oliveira leu a Ordem do aumento patrimonial e a .eforma do Esta- ferencias do Grupo PF, em razão de que
muitos policiais foram prejudicados com
dia e o Dr. Cury o Relatório de Atividades tuto.
Na reuniio de 02 de agosto de 78 com- a incorreta aplicação do mesmo, e levado o
da Diretoria no bitnio 77178, onde deu uma
visão comparativa e abrangente da gestão, pareceu o DG Moacyr Coelho para fazer fato à DP/DPF, as sugestões foram acataICSSaitando a implantação e consolidação da uma explanação sobre a visita que havia das para estudo, tendo o DG dito que não
infra-estrutura da ADPF, através da orga- feito ao DASP junto com rep.esentantes da aceitaria injustiças, fatos estes levados ao
nização e instalação de seus Departamen- ADPf', para demonstrar a crítica situação DASP.
salarial do ógão, tendo o OG do OASP se
Como estes assuntos se arrastavam pela
tos, recrutamento de uvvos ClSSOCiados, etc.
Me.eceu destaque a filiação da ADPF à
Associação dos Delegados de Policia do
Brasil, visando estreitar e integrar o relacionamento das autoridades policiais estaduais e federais, para um ftm comum de
troca de id6ias e doutrinas de inte.esse da
segurança pdblica do Brasil.
Hoje a ADPF possui 98% de filiação
dos Delegados do DPF ou 451, que proporcionam uma receita mensal de
Cr$ 76.000,00 e permitem uma perfeita
interação da classe nos mais <listantes rincões do pafs.
Foi tamb6m conseguido mudar a denojaatar dt despedida oferecido pela ADPF ao MJ Saulo Ramos, os usodado.s Orion, Rubstem
minação de Inspetor para Delegado, fato há No
•
Jesuaa, Campdo e Leua, em 13.03.90.
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chi com 146, Coelho com 133, J.B. Gomes
com 131, Geová com 130, Sampaio com
128 e Adio com 100 votos, e para o Coo·
selho Fa.scal foram Póvoa com 138 votos,
Watanabe com 134 e Glonnha com 89.
Em 12 de março de 83 ocorre a ASIOm·
blêaa Geral para a apre.:iaçlo das contas da
administraçlo que sala, que foo aprovada
por unaninudade, e a posse da nova Oirc·
toria para o b~nio 83/8S, que facou com·
posta pelo Dr. Jrume Braun. como Presi·
dente, Dr. Josi Moacir f'avetu, Secretário·
Geral, a Ora. Mariam lbralum como 2! Se·
cretária, o Dr. Josi Sampaio Braga, I~
Tesoureiro e o O r. Uollvar Steinmetz o r.

Tesourelro.

Villta da Dlnçlo-G«nna

-·-da

ADPF ao DO'O'O MJ ll<rftardo C.b<al• ..., 27.03.90.

burocraCia estatal, sugenu·.. um Mandado
de Se~;waoça, que fJCOU para posterior de·
libcnçlo, pois o ISIUOIO do momento era a
eleição para o bôenio 81/82, que ocom:u
em 08 de dezembro de 80, tendo a Mesa
Eleitoral, compostas pelos Ors. Norberto,
Aureliano, Samira e Newton Vieira, pas·
sado a contagem dos votos.
O resultado final da votaÇ!o deu, para o
Conselho Diretor, ao Dr. Joio Batista
Campelo 248 votos, ao Or. Geraldo Men·
eles 202, ao Or. Luis Clóvis Anconi 195, à
Ora. Lia Tubs 193,10 Dr. Artur Lobo 184,
ao Dr. Lucio Acosta 184, ao Or. Jaime
Coelho 178, ao Or. Bolivar Steinmetz 173,
ao Dr. Carlos Ro~rio 173, e para o Coo·
..lho FOJCal, o Or. Amaury Galdino com
192 votos, o Or. ~dro Guedes com 192, o
Dr. Renato Tornno com 182, o Or. José
Bonif"=io com 172 e Or. Geraldo Chaves
com 168.
Em 27 de fevereiro de 81 foi convocada
a Asoemblo!ia Geral para a posse da nova
Diretoria e prestaçlo de contas da anterior,
que foi aprovada por unanimidade, sendo
tamb6m aprovada uma moçio ao DG, pelo
seu empenho em favor da classe, tendo
comparecido a elllll As..toernhliia. v!ÍriOs Re·
presentantes Regionais e os associados de
Brasllia, entre eles Campelo, Aldinor, Ro~rio, l..ócio, Lima, Torrano, Coelho, Gal·
dino, Barros l..eal, Guedes, Sadoc, Evao·
dro, Marabuto, Póvoa, Mota, Amorim,
Toschi, Catbonc, Aqwno, Redusino, Cas·
tro, Jooeny, Somira, BeUini, Outra, Bonifá·
cio, l...icht, Adio, Emaoue~ NewiOn, Mon·
11eiro, Boliva.r. Lobo, Feio, Braun. Banos
l..ima, Chaves, Watanabe, Nobre, Negraes,
Bessaeouaro..
A nova Diretoria ficou composta do
Dr. Luis Clóvis Aoconi, Presidente, o Or.
Carlos Rogirio Alves Pereira, Secretário·
Geral, que declinou em nome do Or. Artur
Lobo Filho, a Ora. Ua Thereza Tubbs, 2!
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Secretária, o Or. Botivar Steinmetz, I~
Tesoureiro, e o Or. Paulo Ucht, ~ Tesoureiro, cuja meta prioritána fOi a elaboração
de um Novo Estatuto e um Regimento In·
temo, fiCando encam:gada a Comissão
composta dos Drs. Ro~rio, Coelho, Lílcio
e José Roberto.
Para as Chefias dos Departamentos fo·
ram eleitos o Or. Daniel Norberto, Oepar·
tamento Administrativo, o Dr. Aloysio
Bermudes, Comunicaçlo Social, o Dr.
Lauro Vianna para Assis~ncaa Social, o
Dr. Jootl Sampaio para o de Assis~ncia Ju·
dici!ria e o Dr. Marco Antonio Bittar para
o de Representantes Reaionais.
Em IS de abril de 82 a Diretoria por
nnanjmVIadc retOive fl.l.er a pnmeira ex·
clusão dos qualroo da AOPF, dos associa·
dos Evandro Bastos, Margarida Maria
Campos c Ruth Bnap, IISSUll como em 22
de junho ocorreu o prime110 pedido de des·
tigamento da entidade, pelo associado For·
naodo Eust:lquio Vasconcelos. sendo que
em 05 de agosto o DPF Evandro foi read·
mitido como sócio erctivo, c nesta mesma
data foi desligado automaticamente o asso·
ciado Elivaldo Queiroz, demitido a bem
o serviço pdblico em RO.
Em 08 de dezembro de 82 ocom: a elei·
~o para a Diretoria do biinio 83/8S e a
Mesa Eleitoral, presidida pelo Dr. Galdino
e composta dos membros Adolfo Raquel,
Bolivar, Menoti, Sampa>o e Redusino,
passam i contaJem dos votos, que resulta,
os mais votacloo pela Chapa Coesio, para o
Conselho Diretor, Augusto Konrad, com
106 votos, Mariam lbrallim com I 02, Boti ·
var com 97 e Favetu com 94, e para o
Conselho FtSCa! Aloeu com 124, Edina com
69 e Marta Buraos com 43.
Na Chapa Integraçlo os mais votados
para o Conselho Diretor foram Xavier,
com 164 votos, Jaime Braun com 162, Bo-

Parn as Chelins de Departamento foram
eleitos os Drs. Jooo Batista Gomes e Paulo
Ucht para o Admiruscrativo, Mcnoti Barros e Elio Mota para Comunicaçlo Social,
\Valter Soares e Amsury Gald1110 para As·
sistlncia J udicWia, Daruel Norberto e
Neuza Guilhemelli para o de Assisu!ncia
Social, e Jairue Ayres Coelho e Nilo Cesar
Matta para o de Repre10ntantes Regionais,
facando na Comisslo de ~ll(:a os Ors. Ser·
nardino Bochi. Botivar SteuunciL, Jaime
Coelho e Adoo Lopes.

l>r. Rogfl'lo Nunes,
rundador c- rmErito

plontiro, j4
(ak!C':Ido.

Em 29 de m:uo de 83 foi feata a pro·
posta da uruio da AOPI· com a APF, com a
fulabdade de se urur esforços na luta pelo
bem comum da clasoe. mas fiCOU de ser de·
ciciado em reuru/lJ:l futura.
Esta gestilo destacou-lO pela luta em fa\'Or da melho1'13 das refe~ncias para a
classe, e por v:lnool con~nios featos em favor dos associados e em rodo da diffcil si·
tuação financeira do po~cial, foi feito um
memorial reservado aos Ministros Danilo
Venturini e Ruben Ludwig, do Gabinete
Militar, e Octávio Medeiros, do SNI, expondo a atuaçoo do DPF. sua importincia
no contexto n:.cionaJ e sugerindo que sua
subordinaçio !lOja direta ao Presidente da
Rep~blica e que, excluído o cargo de DG,
todos os dem:us se;am ocupados por inter·
rantes dos quadros do DPF.
São feitas gest6es tamb6m na elshona·
ção do no''O Decreto-lei que vai criar a
Cam:ira Policial Federal, convocou-.. a
pró><i.ma Assembltia Geral Ordanána para o
dia OI de março de SS, para apreciar a
prestaçto de contaS e dar posse i nova Di·
retoria para o biinJO 8S/87, e assim constituída; Dr. Bolivar Stei_nmetz, Presidente,
o Or. Walter de Carvalho Soares, como Se·
cretário-Geral, a Ora. Mariam lbrahim
como 2! Secretário, o Or. Augusto Konrad
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como 12 Tesoureiro e o Dr. Nascimento
Paulino como 2'1 Tesoureiro.
Para u cbeliu de Departamento !oram
escolhidos o Or. Jaime Rubstem, para o
Administrativo, o Dr. Eliud Gonçalves para
o de Comunicaçlo Social, os Drs. Clóves
ÁlvBJes da Silva e I lamilton Córdova para
Auisttocia JudiciMia. a Ora. Edlna Horta
para Assisttocia Soci.a1 e dos Reprueotantes Regionais o Dr. Paulo Licbt, licaDdo a
Comissão de ~tica composta dos On. AI·
ceu Rocha, Amaury Galdino e Joio Batista
Campelo.
A oova administraçlo, como primeíra
medida saneadon, deliberou fazer um levantamento dos dadoa estatis~J<:w sobre as
atividades do DPF, para distribwr- 6rpos de imprenss e mesmo ao pllbboo, 0010
a flllalidade de esclarooer e diminuir a ima,em negativa do ór~o perante a opini!lo
pOblica.
Em 30 de abril de 8S foi feita uma lista
de autoridades oonslderadas mereoedoras
da Medalha Tiradentes, principalmente em
razão da ecbçiD do Decreto-Lei
2.251/85, chamado Decretão, que criou a

n•

das pelas RRs, aenclo as principais a criação
do Fundo ElpeciaJ de Reequiparnento e
Custeio de Operações Po&llis, que seria
mantido 0010 dinheiro arrecadado com leilões dos produtos apreendidos, a criação da
Carreira de Apoio à Atividade Policial,
com aproveitamento dos funcionários administrativos, informar aos participantes da
Assembll"oa Nacional Conslltwnte sobre
a impottlocia elo DPF oo oootexto nacional, entre outros.
Em 15 de julho de 86 o OPF JoOI! Ar·
mando sugere que a A DPF acompanhe e
apresente sugestões de interesse do DPF e
da Policia Judiciária ao projeto de Lei n2
175/84, que instituinl o oovo C6digo de
Processo ~rtal e ainda no Congresso.
Em 23 de aetembro de 86 o DPF Galdioo prop6c e 6 aceito, a outor,a da Medalha
Tltadentes ao CCP/OPF, DPF Mariz, pela
sua sua atuaç!lo e dedicaç!lo oo órglo, e
nesta mesma data os associados Paulino e
Cbelotti vlo a~ SP faur a entrega desta
oomenda ao MtnistrO Delfom Netto, pela
sua deciSiva atuaçlo na edoçjo do DL
2.2Sl/8S.

Carreira Pol.icia.l FOI.Ienl.l e n::stauiVU a cs ..

perança e confiança dos funcionários policiais.
A primeira indicada foi do MllllStrO da
Fazenda, Delfin Neto, que tomou (lC*fvel
a coocretizaçto elo ato, jí (!•o! aprovou e liberou a verbo! neoessúia para tal, assim
como tambl!m o DG Romeu Tuma, o Dr.
Luiz Cássio Werneck, Assessor Especial do
MF, e foram rejeitadas as indicações ao
M'· ..:~tro Joo6 Carlos Freire, do DASP, ao
Mir...trO Abi-Acke!, do MJ e ao Secret4rio-Geral da SEPLAN, Jost Fl4vio P«:ora.
todos por unanunidade.
Em raz.io elos relevantes serviços e empenho dedicados na consecução deste feito,
foram agraciados tambl!m os associados
~io Vives, Carlos Rober10 Lobo, Vicente Cbelotti, Edson Oliveira Costa, Eliud
Gonçalves, Jaune Braun, JOOO$ Footenelle,
Nucimeoto Pauhno e Raymonclo Ml.flll.
Em 09 de J&neiro de 86 foo aprovada
uma moção de eolidaricdade ao DG, Cel
Araripe, em ru..Ao do mesmo não ter con·
oordado com a exoneraçlo do DPF Xavier
da SRICE, pelo M1, a pedido do prefeito
de Fortalez.a e por motivos políticos, e ter
IOiicitlldo a sua salda da Dúcçio Geral.
Em 2S de fevereiro de 86 foi aprovada
uma moção de apoio e solidariedade ao novo DG que assumira, Romeu Tuma, bem
oomo a apresentaç!lo ao lllO$IOO de um memorial sobre a inoonvenio!ocia da Polfcia
Rodoviária Federal fazer parte do DPF.
Em 29 de abril de 86 foi feito um elogio
l ANSEF e ao aeu Presidente Cbelotu, sobre um churruco de oonfratemização
promovido por aquela entidade e que congraçou toda a comunidade policial federal
na capital, no dia do Policial.
Em 24 de maio de 86 foi feita a Asaembltia Geral pua apreaar e aprovar a prestaçlo de cootas da atual administraçfo, bem
como a votaçlo de proposições apreaentaP RISMA
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Na Comissão de
ficaram os Drs.
Vicente Cbelotti. Nelson Martins, Paulo
GUStavo Maplbics P1r1to e AugustO Koo·
rad, tendo a oova diretoria se comprometi·
do a levar adiante os destioos da entidade,
com todo empenho e dcdicaçlo.
Em 07 de maio de 87 o OPF recebe
oorrespotldencia elo Congresso Nocional,
oodc o órgão foi eloaiado pelos constitwn101 em razio da sugesllo apresentada pelas
suaa associações de claae oo sentido de que
a compettncia legal do órgão, especificada
no art. 8~ da atual Constituiçlo, fosse mantida e acrescentadas as relativas ao crime
orpnizado e segurança do Presidente da
RepOblic:a.
Em razão do falecimento do APF Manhles, no RJ, em oorne da ADPF, o DPF
Botivar oferta uma arinalda de flores e repreaenta a entidade nas ex6quias, em IS de
setembro de 87, em raz4o de ser um policial
bem quisto pelos associados de Brasllia,
onde era lotado.
Na reunião de 29 de outubro de 87 esti,-.ram presentes tambl!m os Presidentes da
ANSEF, Vicente Chelotti, e o da ANA·
CI'!N, A~sio Pci.lc.vlu, hipotecando ICU
apoio aos protestos das clllsscs em raz!lo
dos percentuais de aumento aalarial dado ao
funcionalismo pelo DL n9 2.365/87, onde o
DPF teve um lndioe ~r~ferior aoa demaú 6r·
pos. tendo si:lo decidido que seria fomoada
uma Corniss!lo, com representantes de to·
das as categorias funcion&~s, para reivindo·

carem esta diferença, aventando-se inclusi·

Em lO de março de 87 foi feito um En·
contrO das Associações de Classe do OPF,
constituldas pela ADPF e ANSEF, em VitóriaiES, com a fmalidade de ae discutir e
propor sugestOes aos constituintes, para
que ae mantivesse a atual oompe~ocia elo
DPF na nova Carta Magoa.
Em 13 de março de 87 6 realizada a
Asscmbk!ia Geral Ordinária da AOPF, com
a finalidade de avaliar o Relatório Anual e
a prcstaçlo de contas da atual administração, o que foram aprovados por unanimidade, bem corno dar posse l nova Diretona
para o Wnio 87189.
Os membros eleitos c empossados foram, ro Conaelho Diretor, o Dr. Wilson
Alfredo Perp6tuo, Presidente, o Dr. Jayme
Rul>stem, Secretário-Geral, o Dr. Jaime
Aires Coelho, 2'2 Secretário, o Dr. Luis
Clóvis Ancoru, I~ TesourelTO, o Dr.
Amaury Aparecido Gal<boo, r Tesoureiro.
Para os Departamentos, foram esoolludos o Dr. Jayme Rubstem, para o Administrativo, o Dr. Orion Alves da Silva, Comunicaçlo Social, o Dr. Sebasti!lo Jost
Lessa e o Dr. Joo6 Ercldio Nunes, para o de
Auisttncia Judkiária, Dr. Antoaio Carlos
Vianna Sarros pata o de Asaisttncia Social,
e ro de Repte$Cntantes Regionais o Or.
Alo)'SIO Bennudes.

ve o desencadeamento de uma Operaçlo
Padrlo, a exemplo do que ocorreu no Mirusttrio da Faunda.
Em 04 de agosto de 88 assume a ADPF
o Dr. Jayme Rubstem, em ruJo da remoção do Presidente, e a Secretaria-Geral
passa ao Dr. Coelho, que acertam a ediçlo
da Revista da ADPF, que focará ao encargo
de uma empresa privada, desde que se abs·
10nbam de publicar propagandas que comprometam a atuaçlo do DPF.
Em 20 de outubro de 88 o associado
Eruo Sibidal, em faoe do estabelecido na
rova Carta Magna, propõe que se providencie estudos no sentido de pleitear a iso·
nomia salarial com os membros do judic~
rio, prevista oo art. 241, assim como foi
apreciada a sugestAo do Dr. Carlos Bento
da Silva, propondo a Sin<licalizaçlo dos
funcionúios policiad foder.ús.
Em 31 de março de 89 t realizada a ill·
lima Assemblofw Geral da d6eada, para
apreciar a Administraçlo atual, onde o Relatório apresentado c sua prestação de contas
slo aprovadas por unanimidade, e tambl!m
para empossar a Diretoria do bi!ruo 89/91
Esta Diretoria focou constitufda, oo
Conselho Diretor, do membro Nascimento
Paulino, como Presidente, Sebastião Joo6
Lessa, como Secretário-Geral, Luiz. Clóvis
Anooni, como 2'1 Secretário, Bolovar
Steinrnetz, como I' Tesoureiro e Adio
Ferretra Lopes como 2'1 Tesoureiro, que
R:nunciou, assununclo Joo6 Carlos Cooceiçlo.
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Para os Departamentos, foram escolhi·
dos os membros Luis Clóvis Anconi, para o
Adminislntivo, Jayme Rubstem para o de
Comumc'Çio Social, Ivo V~rio dos Son·
lOS e Hamiltoo Joel. Córdova para o de
Assist!DCIA JucüciW. Daniel Norbeno
para o de Alllist!ncia Social e 1096 Booif••
cio Gomos para o de Representaou:s Re·

Salarial, visando com isto maior agilizeçto
na aprcciaçlo pelos legísladores.
A ADPF recebe um telex da ADPFI AL
manifesi&Odo o desalento e descrença doa
·~s daquele estado em razão da de·
longa e demora no reconhecimento do ch·
rcito l equipaçlo salarial, tendo então a
Diretoria solicitado ls demaia Representa·
ções Regionais que se manifestassem a res·
peito, o que foi feito por quase todas, no
mesmo teor de desalento.

gionaia.
Como Conselheíros foram escolhidos
tambdm Augusto Konrad, Edson Antonio
de Oliveira, Edson Rezende, Paulo t.:iustavo
de MagalhJes Pinto e Alberto Lasterre
KratzJ F'~bo.

O Conselheiro Edson Oliveira posicio·
nou-se contra a espera da criação da Co·
missão lntemurusterial pelo governo, para
apresentar um proseto de lei sobre Diretn·

o coa..lho F'ISC81 6c:ou con.stituldo por
1096 Amauri de Faria, Nelson Fernandes
MarlliiS e Edna Hona Caldeira, oeodo oa

Suplent<os, ~mo Sibidal Camardo de Freiw
e Helena Keller R. Oama.
A Comi.saio de ~tica ficou con.stitulda
dos membros Jayme Aires Coelho, Edson
Antonio de Oliveira e Edson Rezende, ten·
do ao fmal o DPF Paulino agradecido o
apoio recebido dos associados e que sua
gestão ICria po~ulada por uma luta ICm tJ'i.
guas em prol da ADPF e oa conquista do
direito constitucioruol da equiparação sala·
ria!.
J..o&o na primeira reunilo orclinW
Pau1ino apre..nta as alt<oraçõcs a ICrem
proposw no atual Projeto de Lei que uata
da itonomia salarial, para tomá-lo mais

teS

e Bucs no Serviço Póblico, oocle o

Projeto de lso~ oeria então enquadra·
do, sugerindo que se solicitaSse uma au·
ditncia 80 Chefe do Gabinete Militar e ou·
tros da área ele Segurança Nacional, para
exporem a siluaçio, no que roi apoiado em
unanimidade.

O Ddtpdo molr aat"o do Brull
esckio da ADPF, n.uddot:m
07.08.t90J. noCaN. Dr. AnHio

Frota Aguiar~ apost-ntado e
residente no RJ.

objetivo e efJCaZ à eategona e que ., alcance os beneficios previstos na Constituição e
entregando-o oo Ministro de Justilj.a, ~
Corre&, para que siga os lrtnutes normais

no CO!IgreSOO.
Em IS de maio ele 89 o DPF Paulino,
junto com o DG Romeu Tuma, do recebi·
dos pelo Ministro da Justiça, para entrega·
rem as sugestões 80 Projeto ele Isonomia

O Conselheiro lo~ Carlos CooceiçAo
coofumou todos os passos dados por ele,
Paulino e Cdaon Oliveira, na tentativa de
conseguirem este objetivo, oode com o
apoio da Olrcçlo Geral e do MJ percorre·
ramos MmtSttrios, Secretarias e a~ a Prcsód<!oeia da Repdblica, sem contudo, terem
o alme]ldo~>Uto.
Ressaltou a gesl.fo conlr.lria do Secrc -

NA ÁREA NOBRE DO S.C.S.
CALENDÁRIO DO ALMOÇO EXECUTIVO
PARA COMER E BEBER
2'- MAAISCAOA
• ALMOÇO ElCECUT1IIO Cl PRATOS
RESERVADAMENTE
'11· DOI!RAiltNHA
TRxls DA COlHiA PORT\Jo
.. -PEIXE OE ESCABECHE

cacllOPa
RESTAURANTE

OLES.t>

S' -IIABAOA COM AGRik>
• TUDO ISTO RE<WlO CIIINlO DA
&t -BACALHAU A GOMES-OE·sA CASA

-·NO TRADICIONAL RESTAURANTE:- • OS MAIS REQUINTADOS PRATOS EM BACALHAU
• O MAIOR CARDÁPIO EM COMIDA INTERNACIONAL
• ALMOÇO PARA EXECUTIVOS
• SEXTA-FEIRA E SÁBADO
MÚSICA AO VIVO, INCLUSIVE FADOS
• AOS DOMINGOS O DELICIOSO COZIDO Á PORTVGESA
PARA VOC~ E SUA FAMILIA

A NOVIDADE NO SALÃO PRIV~!
NA NOSSA ADEGA:
É O BUFFE SELF-SERVICE COM DELICIOSOS SUFLÊS,
EMPADÕES, MASSAS E AS VARIADAS SALADAS
FONE: 224·9192
ENO.: SCS- Galeria Nova

Ouvido!', Sub· solo 01, Brasllia·OF

20 ANOS DE TRADIÇÃO

t2

DIARIAMENTE:
Boldlos de Bacalhau.
Chounço Assado no Conhaque e
Pell$CO$ Diversos. Chopp

e o bom Vr.ho da Casa

PR ISMA

Os inómeros percalços e oblthlos advindos desta árdua luta. puderam 8Cr ol>l<rvadoc nos passos fielmente reproduzidos
nos dois dltiroos nómeros da nossa Revista
da ADPF, e tam~m neste, que espelham
com Odetidade o intereue e o denõdo de
uma entidade dinAmica e voltada inteiramente aos interesses da classe.
A AOPF, apesar de ainda jovem e na
festa de 10us 14 anos, como podemos
acompanhar nestas resunudas e históricas
lulbas, eiCrttas por tantos dos teus abnega·
dos mtearantes, dos quaJS mwtos ji •potentados e outros que j4 partiram, sempre
pautou sua aruação no objetivo maior de
defender e projetar a sua claste de repreacntaçllo, pois assim está defendendo e
Na luta pela Lsonomla,a unlio lu a força, junto b autoridades compete.rues.
projetando o nosso órgão, o Departamento
Em razão das dif>CUldades de aprovaçio de Potrcia Federal e os seus ideais.
túio de Segurança <lo Ofi, Joio Brocbado,
pnto Chefe <lo SNI, Geo Ivan Mendes, de do Projeto de laooomia, de n~ 3.531/89,
que a aprovação deste projeiO 8Cria pemi- re10lveo a AOPF ingressar na Justiça oom Nota da Redação:
1. Apadeccmos a todos quantos colacioeo i sua SccreWla, pois lnria revolta e IIÇ6es competentes, requerer na via admiboraram com esta História da AOPF,
deaconteotamcoto in&cmo, em razão da di· nistrativa e solicitar a ediçio de Medida
que embora simples,~ verdadeira. e
ferença salarial distante entre as suas elas- ProviJória, na reunião de 17 de outubro de
em especial ao Or. Rubstem, Ora.
80S e inclusive paralisaçio de atividades.
89, onde foi aprovada tam~m a mudaoça
Edina e Or. Campclo.
do nome da AOPF para AssociaçGo Naciol!m 27 de julho de 89 compareceu o nal dos Delegados de Polfcill federal, por
2. Fazemos tam~m um pequeno regisOilciOr do INC, Or. Carvalhedo, acompa· a~gutio do Conselheiro Alberto Lasserre.
tro, mas humano, quan10 A foto do
obado de outros PeriiOS Criminais, os quais
Or. Muniz. colocada na Golcria dos
A canocterfslica marcante da atual Adtolicítaram A OilciOria da ADPF a possibi- minísltiiÇio da AOPF, hipotecada por toPresidente$, retirada com cuidado da
lidade de incluslo de sua categoria no Pro- dos 8CUS associados, ttm sido a luta inc:an·
caneira de sua vi4va e recomendada
joiO de Isonomia. pois fw.m parte da sivel para se coocreti.tar o anseio geral da
como especial, onde no veno, de
Caneira Policial Federal, tendo o Presi- categoria, que ~ o direito legal previsto no
próprio punho, está um registro raro
nos dias de hoje, e que~ uma lição: À
dente Paulino explicado que a ANSEF es- art. 241 da nossa Carta Magna, que prevé
Yvonne. meu grande amor, em
tava elaborando uma sugcstJio de Projeto, aos Delegados de Polfcill de Carreira iso02.08.71.
•
onde estavam englobadas todas as catego- nomia de veocimeniOs com os membros do
rias do OPF, inclusive os PeriiOs.
Jud icillrio.

TUDO QUE MOVE l' AGRICULTURA
EA INDUSTRIA
PODE CONTAR COM A MÃO AMIGA

Mangueiras Aeroquip - Correias Goodyear
Anéis Parker - Rolamentos e Retentores
Recuperação de Cilindros Hidráulicos.
MATRIL.: SHN Área Especlal91 / 92 Taguatinga-Df'- 561 -2616
f1LIAL 1: SIA Sul Q. 4C - Bl E - Loja 73 - Brasflla-Df' 2333219
f1LIAL 11: C OI · Lote OI e 12 - Taguatlnga-Df' - 35 1·4343
PRl SMA
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Homenagem ao Presidente
daADPF
No último dia IJ de julho, os Delegadcs, ativos e mat1vos, da SR/MG,
prestaram uma singela homenagem
ao PresidenJe da ADPF, Nascimento
Paulinc, em rt!conllecimento pelos
relevames serviços prestados à categoria.
homenagem divodou-se em duas
par~~:•• ..rodo a pnmeira no auditóno da própria SR. onde o homen.aj;C<Ido "'cebeu das mJos do Superintendenle Reponal, Renato Surele, um Di·
ploma de Colaborador Emo!nto, em solenidade onde compare«ram todos os delegados fede taiS do estado.

O bomtfta&eado.lldcado pe:lo Or.VIctnte, O... Sunte. Or. Louri.-.1, Ih' CoiKltlçaot Or. \ltodts.

pelos mterestcs d01 associados, J1111to l
Justiça Federal. frisando a valiosa colaboração que lem tido dOI ooksas. do Dr.
Cassiaoo, Dr. Conccíçio, Or. Campelo e
outros, os quais nJo ttm medido esforços
Na ocasolo di5Cunou o Dr. Sure1e, di- para ajud4-lo nests "-lua tarefa de bem re.tendo que em nome de lodos os colegas do P"'stnlàr a ADPF.
DPF em MG, tinha a honra de prestar ao
Em seguida fez uso da palavra o Dr.
Dr. Paulino esta JUSta e sincera homenagem, em reconhe<:imento pelo proflcuo e Cooceiç4o, Diretor da DPFAZ/CCP, que
incansável trabnlho desenvolvido à frenle elogiou a iniciativa pioneira dos delegados
da A DPF, onde tem dado o melhor de si às de MG, rcssallllndo a correç!lo e o empenobres causas da classe e que lOdos são nho do OPF Paulino na luta por melhores
lestcmunhas de sua luta, dedocação e esfor- salários para a classe e para isto não medinço pessoal em prol das conquistas de bene- do esforços, muiw vezes com o saeric!flo
ficios para a categoria, marcando sua admi- de seu lazer e de sua vida particular.
oisttação pela honestidade de propósitos,
Encerrada esta pnmeJCa parte, a segunseriedade e sacrificio pessoal.
da bomeoagem deu-se no sallo de festas do
Otboo Pa*e Hotel, oom um janlàr festivo
Frisou &lflda. de que estava certo que às 21:00 horas, onde oompareoeram todos
por todos os quadranles desle imenso Bra- os associados e c6oJUgeS, e convidados essil, onde houver um colep Delepdo, o seu peciais na úea do Dircoto, oomo Jul=,
nome se~ kmb..OO como súnbolo de luta, Promotores, Advopdoo, etc.
respeito e pe,...verança, razão que seremos
A solenidade teve mlcio oom a entrega
eternamente gratos l su• pessoa e orgude um buqu6 de flores A esposa do DPF
lhosos de ll!-lo l frente da ADPF.
Paulino, D. Silene Alves Paulino, por O.
O homenageado agradeceu e disse o que Fátima Celesle, f111..0ndo em seguida o uso
tem feito na ADPF pa.m vencer as dificul- da palavra o Dr. Geraldo Mendes, Repredades c obslJ!<:ulos que se interpõem na luta sentanle Regional da ADPF, dizendo 4ue

estavam lodos reurudol naquela no11e festiva para exprimir ao bome~ado o calor de
suas "'Djrades, a esu- e o rcconbocimeoto
por tudo o que tem feuo pela classe l
frente da ADPF e peloo beneficios que sua
administração dinlmica e efu:az rtm proporcíonado.
Frisou ainda que o Presidente da AOPF
é um homem de exoelsas qualidades humanas e profissionais, de luta, de trabalho e

acima de tudo muita garra, pois sua abne·
gaçlio tem excedido as lides normaís de um
dirigeole de cl:we, Já que sua vida lem sido
uma trajetória fume, um caminho rctilloeo,
sempre norteado pela probidade, compelfocia e pennancn1e desejo de servir l
nossa causa.
Encerrou, citando Brecht, que acreditava na valorizaçio do homem pelo trabalho
e proclamava que " ... 01 homens que lutam
um dia, são bons. Os que lutam um ano, são
melhores. Os que lutam muitos 1001, sio
muito bons. Mas os que lutam por toda vida, são imprescindlveil", passando a seguir,
às mãos do homenageado, uma Placa Comemorativa, de prata.
O DPF Paulino agradcoeu, sensibilizado,
de improviso, A gentil homenagem, e aproveitou para em nome da ADPF oferecer
uma lembrança à Ora. Nair Ambrósio, Delegada OpO!Cdtoda, bem c:omo ao Dr. Lourival de Oliveira, Juiz Federal/MO e ao Dr.

Vicente Amorim, advogado em Belo Horizonte, convidados de honra, tendo a seguir
a sokoidade se enc:errado oom o agraciamonto de um bo!Jo de r - para as damas
!RSCDieS, ofcnadoo pela Repretentaçio da
AOPF.
No cba segumte o homenageado e sua
esposa foram kvados peloo DPFs Mendes,

AgOio, Soares, Coocc;çlo e esposas para
passeio turfstioo peloa monumentos históri-

oos de Ouro Preto e após taow subidas e
OPto~

P•ullno rtabendo a plua de prac.a, ofertad.a pelos fnlt'pdos de MG. du mãos do RR

Mt-ndts.
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descidas pelas ladeiras centenúias da cidade, foram brindados oom um sucuknto almoço à moda da casa c de conleódo não revelado.
PRISMA

A Poupança Dia-a-Dia BCN é assim: numa única caderneta, você deposita e saca quantas
vezes quiser durante o mês. Automaticamente, o Sistema Informatizado BCN transforma
cada dia de depósito em "aniversário", administrando todos os movimentos de sua conta
para assegurar , matematicamente, o máximo de rentabilidade.
Banco de
Thdo isso sem pagar IOF, e ainda com um seguro de acidentes
Crédito
pessoais grátis. Converse com um gerente BCN.
Nacional SA

APROVEITE!
CONVÊNIO COM ANSEF E DIREF.
As meihores opções em móveis Eletrodomésticos, e tudo para seu lar.
MOURÃO~ELETRO
A NOVA LIGAÇÃO DA CIDADE

QNE 06- Lote 10
Fone: 562-6333

ONE 16 - Lotes 03/04
Fone: 354-4545

MÓVEIS E DECORAÇÕES PARA TODOS OS GOSTOS

UNE 06 - Lote 08/09
Fone: 562-6333

RESTAURANTE
KARAOKE
BOITE
A

Restaurante: Jantar
Pista para Dança
Karaokê: Excelente Repertório
Boite: Ambiente Dotado

HD Hotel Diplomata ···
A HOSPEDAGEM
COMPLETA DE BRASILIA

APTos. LUXO:
AR CONDICIONADO
TVCORES
FRIGOBAR
VARANDAINDDnDUAL

Posse Coletiva de
Superindentes Regionais
correu no último dia 19 de
agosto, no Gabinete do Diretor-<Jeral, em Bras!l.ia. a posse coletiva dos novos Superintendentes Regionais do Ceará, Dr. José Armando da Costa, do Paraná, Dr. Ru·
bens Abrabão Tanure, do DF, Dr
Roberto Miguel da Mota e de Rondônia, Dr. Alberto L.asserre Kratzl Filho.

@]

A posse foi ofiCiada pelo DG Romeu Tuma, tendo comparecido à sole-

nidade a Direção-Geral do DPF, autoridades civis e militares, convidados e
funcionários, numa cerim6nia simples,
em que o Diretor-Geral enfatizou o
que o órgão espera dos novos empossados e desejou a todos votos de
muito h.ito e realiz.ações.

O DC Romeu Ta ma, ladeado peJo.- novos S R1 l>f'. Lasscrre, l)r, Mota, Dr, Armando e Or. Tanu·

Em nome dos empossados falou o
Dr. Armando, agradecendo a confiança neles depositada pela Direçâ<>-Gera!, ressaltando que tudo farão para

"'·
conduzir as suas descentralizadas ximo no cumprimento das nossas misdentro do espírito da lei e das orienta- sões constitucionais. mesmo com as
ções do órgão, empenhando-se ao má- limitaçóes e deficiências do momento.

A•torld.adcs, eo~~.tdados e fu•doúriot que prulicianm a posse coldln ao CABIOG .

PRISMA

15

Parabéns
Presidente

O mab ,19"'" PrtridtDte da Rtp.blka,
Ftroa.ndÓ Collor ele Mt:llo. na sua data
natal &da.

Seoolo ........ d e - ReVIIC&
manifes&ar a opi.A&Io e meamo o aea.umen10
do se. led«. pcw OCM quenlo de ,...uça.
paMen•uO'WM O Prcddca• da RqHJblica.
Femaado Collo< de Mello, pt.lo ,.._..,..,
de teUS 41 aDIOt douil.eoc&a. no dlomo dil

O Dr. Arma111do qN.ndo era c:vmprimtntado pdo Dr. Marçal e Rt"Yidorn d1 SR/CE, n• tnal•
mlssio de tlr'JO·

Experiência e competência
naSR/CE
Assumiu a Superintend6ocia Regional
do DPF DO estado do Cear(, sua terra natal,
o DPF Joot Armando da Costa. em soleni·
dade de poae coletiva no Gabinete do Diretor-Geral em BrasO.ia, e de tnnanisslo
no auditório da SRICE.
O Dr. Armando substituiu o DPF Edgar
Marçal de Barros, em oolenidade que comparece'*"' o OG Romeu Tuma, sigoif!JC8.ti·
vas autoridades federais, estaduais e muni·
cipais, 110rvidores e um grande ndmero de
amigos do novo Superintendente, onde a
110guir, foi colocado na Galeria dos Supe·
rinteodentes, o quadro do Dr. Marçal.
Ap6s ter coneluldo n Curll<l de Oi.ieito

na Universidade Federal do Ceará, o Dr.
Armando ingressa DO DPF em 1970, como
Delegado c de 14 para c( sus vida tem sido
pautada pelo trabalho e experi6ocia em prol
da profissão que abraçou.
Ourantcs eslles 20 anoo como policial
federal exerceu divesas funções, enue as
quais a de Superin!enden~e ReS)ooal na
SRIRN, em 1971 e 72, na SRICE, em
1974, oa SRIPB de 19TI a 79 e na SRIDF
de 1985 a 90, onde teve oponuniclade de
construir o novo p~dio da SR.
Possui inl1meros cursos e esúgios de especi•Hzeçio em 4reas específiCOS l sua fun·
çio, como o de Direito Administrativo, o
de Segurança Naciooal, na ADESG/RN, e
Superior de Policia, na ANP em 1975, o de
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Tl<:oic:a de Ensino, na ANP, em 1984,
o de AdmioistniÇio do Tempo, o de En·
torpecen~s. no DEAIDF, o de Socio·
1ogia da Comunicaçio, na UNB, o de
Pt• • cdimellto Otcbnúio e Sumalfssimo. na
UFCe, Oi.ieito do Trabelho, Oi.ieito Tri·
butúio, Direito Penal, enue outros.
A atividade l qual o novo Superinten·
dente dedica especial carinho e um dos
pontos altos de sua carreira,~ o magisttrio,
~odo iniciado 14 no Col<!gio Rui Barbosa e
na Escola Moos. lltlio Campos, em Forta·
leza, esteodendo-oe atd l nossa ANP, onde
ministrou Policia Judiciária, Policia Fazen·
dária e ncoic:a de Interrogatório.
É um homem dedicado ao estudo e à
pesquisa. tendo inclusive publicado já alguns
livros, como a Teoria e Pr*i<:ado Direito Disciplinar, Fundamentos de Pollcia Judiciária,
Teoria e Pr4tica do Processo Admioistrati·
vo e Estrutura Juridica da Uberdade Provisória, todos 110 mercado nacional, ak!m de
diversos artigoo publicados em peri6dicos
diversos e um nl1mero incon"vel de pales·
tras e confe~ocias IObre esles temas.
Possui tam~m alguiDIS comendas e
agraciamentos, como o Titulo de Cidadio
Pesaoae010, outorgado pela CAmata Muni·
cipa1 de Joio Pessoa/PB, a Medalha Tira·
dentes, pe:a PMDF, a Medalha do M~rito
Mílitar, no grau de Oficial, por Decreto do
Presidente da Repdblica e a do M6rito Poli·
cia Civil, pela SSP/DP.

12 de ag01-to de 90, .tmejando q~ Deut
sompre ilu m.iDe 01 teUI pU101 e a aua DObre
m.i.sdo, do úrlt o noMO BIWal da difkiJ
situaçlo por que pua o CI'"IZJ.. )o de volta
aos caminhai da pu c justiça toc:lal. do
progresso c do dcecnvolvlmcnto.
Aprove.itamos para transcrever um
simples artigo publicado no m.alor periddico da çapital roc~eraJ, o Jornal Corre~ Brazilieosc, por um doe ICIUI mait renomados

jomallsiM, G~bcrlo Amaro, JObre o
evento que equi ~1amo1e abtJ.:o U'UI·
CRVCIDOI.

()usado, de1emur.to e coof.anec. Mi·

de--"""'
elo ...,Joso,aiD·
_.so,

lhóes
da ,. componho clc•oonl

elo·--··

..... qualidade~dalo P"'"'deaaal F . . - Collor de
Mello. ~Mo>. opro- • odai·
ram ao cttilo e • poteu.ra de CoUor. como
ctdad.io c como poUboo, pnouado alUI

cleiçio l Proo•cl&ie•• da Rcpdblica E colo·
c:aram um jovem OUAdo, de~ennu'Lado c
oonfi.ansc oo com.t.ndo dOI dcttinoJ da Naçlo. Mu o Collor pre~ide.nce auperou o
Collor candidato em oulldia produtlodo
um programa ooooômioo rcvolucionúlo,
de impacto violento, tem preçcdentet na
história dO Pais, e que 01" mudaodO o
c:oroportameoiO d1 IOCicdldo bras11eirl.
Por dao, Collor tem boj6 a aprovaçlo c •
.won. doa 140 mí1hdel de bnsdcLn>O. ll
que o Presideoee tem ua dll quaiJdadcl
a:ws oodveil de um bonxm, que e.Up
COIÚI&DÇO C I<JUIMÇO p&ra WV 0 8.-J da
gave crilc eat qa mc:raulbou DM ~u
cl6codos. E ..,. ..-rormoç~o, • Na·
çio ""' OOGdo o impuloo qoo - - u
forÇa c DI oatuR:ta do IH JO~ Praadeale. Um PnudeGlo que "" complclm·
e comemr..- boJO_., 41 aoao de

elvida.
o mu que"' cokxx»u

IICU

aome. defini-

c:ivameo&c 01 tuaa6n1 t..ilcin. Pdo IOU
governo ousado c pelo teu &IÜYCnúio,
parab6os presidente Collor.

PRISMA

Festa dos 14 anos da ADPF
Em comemoraçio lOS 14 anos de fuodaçio da oossa ADPF, Associaçio Nacional
dos Delegados de Polfcia Federal, realizouse no Snl4o Branco do Clube Academia de
Tenis, em Brasllia, em 26 de novembro de
90, o que podemos coosidcrar o maior
evento IOCiJII da história da entidade.
Prestigiaram o evento os mais altos e ex-

pressivos componentes e representantes
dos poderes da Rcpóblio4, autorida<les civis
e militares, convidados, imprensa nacional,
local, associados e fnmiUares, onde muito
poucas oRdeiras ficar11m vagas nas 35 mesas
de oito lugan:s, espo.lhadas pelo salio.

Foram expedidos convites para os 154
Associados da ativa e na inativid:>de residentes no DF, e tambc!m para outros estados, como ao SRISP, Dr. Veronezzi. ao
SRJMG, Dr. Renato Surete, ao SRIRJ, Dr.
Fábio Colbeiros, ao SRJRS, Cel Luiz
Macksen, ao SRJBA. Dr. Paulo Zionennan,
ao SRIGO, Dr. Ricardo Carvnlho. ao
SRJPB, Dr. Edmo Snlvatori, ao SRJCE,
OPF Armando, enue outros, e oo RR.IMG,
Dr. Geroldo Mendes e lls Assoáaç6es cong~ncres dos Peritos Criminais, Dr. Antonio
Augusto, A ANSEF c ao Sindicato Nacional.
Do Poder EJ<.ecuuvo foram convidados
o Minístro d• Justiça, Jarbas Passarinho, o
Minístro Chefe do EMFA, lonas de Morais, o Ministro da Aeronáutica, Sócrates
Monteiro, a Ministra da Ação SociJII, Margarida Procópio, o Minístro da Agricultura,
Antonio Cabrera, a Ministra da Economia,
Ulia Cardoso, o Ministro da Educação,
Carlos Chian:lli, o Minístro do Ex6rcito,
Carlos Tonoeo, o Ministro da Infra-Estrutura, Osires Silva, o Minístro da Marinha,
Mário Aores, o Ministro das Relações Ex-

Chancelf!r Re:urk.. apõs ~e.ber
Paullno, em nome da ADPF.

ft ~omenda

do Or. Carlot Muni, e CUI'tlJ)Iimentado por

PA., Robeno Campos, llder do PDS, Fer- DantaS, G~•ros Leite, Wilhao Patscrson,
nando Henrique Cardoso, lrder do PSDB, H~ Moseonann, José CAndido, Amtrico
Affonso Camargo, llder do P1 ti, Divaldo
Suruagy, Lourenoberg Roclln e Mendes
Cannle.

Da Câmara dos Deputados. os Deputa·
dos Bernardo Cabral, Paes l.nndin, Far•·
butini Junior, Paes de Andrade, ln~neio
Cordeiro, Luiz Henrique. Ulysses Guimarioes, Delfim Neto, e os lideres dos partidos,
lb!ICn Pinheiro, do PMDB, Amaral Netto,
do PDS. RJcardo Fiúza. do l'fL, Euclilk:~t
Scnlco, do PSDO e Gastone Righi, do PTB.

l.uz, Aaquer Scartetz.iru, Costa l.ima. Gernldo Sobral, Carlos Thibau, Costa l.cite
Nelson Naves, Eduardo Ribeiro, limar
Gol vão, Dias Trindade, Jos6 de Jesus. Assis
Tolcdo, Edson Vidigol, Garcia Vieira,

Athos Carneiro. Vicente Cernicchio.ro

Waldemar Zveiter, Pontes de Alencar
Cláudio Santos, Sálvio Figuoiredo, Barros
Monteiro e Buono de Sour._

Do Superior Tribunal federol foram
convidados os Minístros Nery da Silveira,
Presidente, Aldir Passarinho, Moreira AI·
teriores, Francisco Rezek e o Ministro da ves, Carlos Veloso, Sydney Sanches, Ocu!·
vio Gallotti, Marco Aur6lio, Ctlio Borja,
Saúde, Alceni Guerra.
Celso de Mello, Sepulveda Pertence e Paulo
Do Poder legislativo foram convidados Brossard.
os Sen:>dores NeliiOn Carneiro, Presidente
do Senado, Alexandre Costa, lg Vice-PreDo S uperior Tribunal de Justiça- STJ .
sidente, lran Saraiva. 2!' Vice-Presidente, foram convidados os Ministros Pedro
Ronan Tito, llder do PMDB, Ney Mara- Acioli, Washington Bolivar, Torreão Braz. O Senador Nelt.On Carneiro ao ~ a
medalha • diploma da• mlot: do mlnhlro
nhio, llder do PRN, Marco Maciel, llder do P"'ua Ribeiro, Armando Rolemberg, Jos6 A cloU.
PR ISMA
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Os integrantes da Justiça Federal foram
os Juizes Coelho Aguiar, da I' Vara, To·
lentino Amaral, Diretor da 2! Vara, Sebus·
tião de Deus, da J' Vara, Selene Maria de
Almeida. da 4' Varo, B~pusta de Carvalho,
da 5! Vara, l"o•ely Vilanova, da 7! Vara e
Márcio Cesar Ribeii'O, da 9! Vara Federal.
Entre outros estavam IJirnbl!m convida·
dos o SecretArio de AdministraÇão, Jollo
Santana, o SecretArio de Assuntos Estrau!·
gicos, L.eone Ramos. o Consultor-Geral da
República, Célio Silva, o Sub-Chefe do
Gabinete Militar, Cel Sávio Cosm, o ProO l\linUiro Nery d11 Sllv•lrl\, "J~ I"Pt'~ber ft
eomenda do 00 Rorneu 1\mtl\ e !l~ndo
eumprimelttado por Pt~ullno.

Do Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
foram os Mu>istros Sydney Sanches e Hu ·
go Gueiros. e da Procurodorio Geral da
RepObllca, os Procuradores t\ffonso Pra·
tes, t\lvaro Costa, Anad}r Rodrigues, An·

tio ·rei:\eua, Antoruo Siha ~ Souza. Amir
Sarti. Arthur Peremo. Carl<» \luu >, Cláu·
dio Fontellcs, Ddu Rocha, Eduardo Bar·
ros, Fávda R1belf0, l·roncasco Oti•-eira,
Geraldo Bruxlevo, Haroldo 1\óbrega, He·
.Ucl. Muua, Clayton Rossa, João l..eoni,
João Paulo de Barros. L.eol Chaves, Castro
Viana, Arnaldo da Fonseca, Rodrigues

Fcrrcim, Miguel Pereira, Márcia Dometila,
Inocénc io M<lrtin:s, Machado da Silva,
Nelson Parucker, OdOin OUveira, Osmar
Lima, Osvaldo l>erruJ.Ia, l'aulo Solbcrger,
Roberto Cas>li, Ruy l•rnnea, Sylvio Fio·

rêncio, Vicentc Sara.iva, 'edda Pereira,
José Pautino e
des Junqucira.

O

PNl!lld•~nf_.,

o Procurador-Geral Aristi·

dn 'IVR,.

,,ui~

Allwortn

curador da Justiça Militar Mi.lton Menezes, O 1\lini!ltro Re-uk qu11mdo entrecava •
medalha e o diploma 110 Or. Hutthln§On,

o Sub-Procurador Paulo Fontes e o Chefe
da Procuradoria da República It.,lo Fiora· John Hughes, dos EUA, Mnrtin Crago, da
vante.
Inglaterra e Oliver lleidtmnnn, da Alemanha.
Os associados de B rasllia que prestigia·
ramo evento foram Augusto Konrad, Luiz
Clovis Aoeoni, Jayme Rubstem, Pedro dos
Reis. José Bonirlleio Gomes, Bolivar
SteÍMietz, Jollo Batista Campelo, Joio
José Cury, Jayme Aires Coelho, Rodolpho
Sixe~ Alceu Andnde, Jesuan de Paula Xa·
vier, Geraldo Chaves, Dante Nardelli, Edi·
na Horta, Mário Cassiano Outra, H~
Romão, Jooes Fontenellc, ~nio Sibidal,
João de Deus Cardo80, Paulo Verissirno de
Albuquerque, Alex CecUio Daher, Joaquiln
Gomes,
Carlos Nobre, Maria C hristina
O Dr. Anselmo S llntlftJO quando fnlll a
Dourado, Roberto Moto, Aloysio Barcellos,
entret(a no DO Romeu '1\unn.
Marta Burgos, Paulo Fernandes, Marion
Do Governo do DF foram convidados o Ibrahin, Hamllton Córdova, Neuza GuGovernador Wanderley Vallirn e o Gover· lhelmelli, Paulo Licht, Sebustlao L.essa,
nador eleito Jooquirn Roriz, o Secretário de José Roberto, Maria 1.-llcia, Amaury Galdi·
Segurança Geraldo Chaves, o ex-Secretá· oo, Marco Antonio Cavaleiro, Helena Kel·
rio de Segurança Jollo Brochado, o Diretor ler, José Unbares, Renato Torrano, Mauro
da Policia Civil Turwin Roriz, o Presidente Spo$to, José Amauri de Faria, José Carlos
da Associação dos Oelepdos Achillcs de Cooceição, M~s l-ima, Ereidio Nunes,
Oli,..,ira, o Presldenr.c do Sindicato dos Divaldo Soares, Eduardo Aureliano, José
Delegados Civis Renato Rainho e o Dele· Hcrman, Neemias Carvalho, Paulo l..acergado Civd Evaldo Carneiro.
da, Tito Correa, Geraldo Joeynto, Vicente
Os a<'' dos policiais creditados em Brusf. Cbelotti, Wilson Ribeiro, GU80n Campos.
lia. tambl!m se rozcram presentes, com suas Giovanc Alves, Ivo V~rio. José Adauto,
esposas, com Antonio Pereira, do Canadá, Grava BrazU, Graça Fredenhagem, Graça

T111VIIIl'P~.

quando en •rnc:l11do pelo PrHidente da
ADPF.

Os convidados do Trtbun:ll Regional
Federal da I' Re~lio foram os Juízes AI·
berto Vieira da Silva, Presidente, José
Anselmo Santiago, Viee-preS>dent<:, Nel·
son Gomes, Fernando Gonçal\-'CS, Plauto
Ribeiro, Calão Al•-es, Aldir Passarinho,
Herminito Dourado. Adernar Maciel, José
Ah'es de Lima. Mauro Soares, H~rcules
Dias, Mário Mendes, Eliana Colmas, Vi·
cente Leal, Fernando Tourinho, Euclide•
Aguiar, Eustáquio Nunes, Anlonio <Je. Sou-

o pat~ln•dor do •vento. Or. Uukhtn.on e &nhora, ladeado pelo Or. Pah1r Rombaut e

za e

Senhon., da Soun Crut. e JMtiO PrH1dente da ADPP • ••nhora.
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Mazo, Elival Santos, Hideki Mizuno,
Evangelista Vieira, Gilberto Castro, Samira
8ueres, Leone Gomes, Solene Morais, lsmar Madeira, Gcnival Souza, Onézimo
Souza, Mário Santos, Amélia Souza, Rejanele Pedroza, Daniel Sampaio, Celso Soa-

res e Valquíria Teixeira, sendo que a maioria acompanhados de seus cônjuges.

a Portugal, acabou por não poder comparecer.
À medida que iam chegando os convidados eram recepcionados pela Diretoria e
brindados com um coquetel no saguão entre o salão e as piscinas, animados por uma
informal conversa, até que às 21:00 horas o
mestre de cerimônias solicitou a atençilo de
todos para que se dirigissem às proximidades do púlpito, onde se desenrolaria a cerimônia de entrega das comendas.
A solenidade iniciou-se com a leitura da
Ata de concessão da Medalha do Mérito
Presidente Castcllo Branco, pelo Secretário-Geral. Sebastião José Lessa, e cujos

termos transcrevemos a seguir.

Em seguida os agraciados passam a ser
chamados para receber a Comenda e o respectivo Diploma, na ordem a seguir:

ATA
O Conselho Diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal cumprimentaft os agraciados. junto tom o ADPF, em sessão do dia 16 de setembro de
pl"t$idmte da AOPt...
1990, decidiu, por unanimidade, conferir a
Uma série de outros convidados prestisua alta distinção, Medalha do Mérito Presigiaram o evento. entre causídicos, empredeme CasteUo Branco, instituída por assários e amigos da ADPF, bem como o
sembléia no ano de 1980, em homenagem
Diretor do INC, Mauricio José da Cunha e
oo criador do OepartamCnto de Policia Feo Diretor Substituto da DSG, Diogo
deral - Lei n~ 4.483 de 16 de novembro de
Abreu.
1964, ao Excelenllssimo Senhor Presidente
Como convidado especial do Diretor- do Congresso Nacional, Senador Nelson
Geral, estava o ex·ministro Saulo Ramos, Cameiroi ao Excelentíssimo Senhor Presique veio de São Paulo especialmente para a dente do Supremo Tribunal Federal, Misolenidade, assim como tam~m oomparc· nistro Nery da Silveira; ao Exceleatfssimo
ceu o ex-Diretor-Geral, Cel Moacyr Coe- Senhor Presidente do Supremo Tribunal de
lho, que circulava animadamente entre os Justiça, Ministro Washington Bolivar, ao
amigos.
Excelentlssimo Senhor Presidente do TriO convidado especial e que foi aguar- bunal Regional Federal da J! Região, Juiz
dando até o último instante, foi o Presi- Vieira da Silva; ao Excelentíssimo Senhor
dente da República, Fernando Collor, que Ministro de Estado das Relações Exteriopretendia prestigiar o evento e iriajunto res, Chanceler Francisco Rezek; ao Exce·
com o Ministro das Relações Exteriores, lentíssimo Senhor Secretário de Polfcia Feonde posteriormente compareceriam a uma deral e Diretor da Receita F~deral, Doutor
recepção oterecida pela Primeira Dama Romeu Tuma c ao Excelentfssimo Senhor
Rosane Collor, mas em razão de sua chega- Presidente da Empresa Thomas de L.a Rue
da na manhã do mesmo dia de uma viagem S/ A, Doutor Alec Hut<:hinson. Ao conferir
O Din:tor·Gual, quando
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a distinção, o Conselho Diretor da Associação Nacionlll dos Delegados de Polícia Fedei-al - ADPF, levou em conta, notadamente, a atuação dessas autoridades nas
questões atinentes à competéncia da Polícia
Federal, que lhe fora constitucionaltnente
outorgada. Ao tempo em que o Conselht
Diretor, também, admitiu nos quadros da
Associação o Excelentíssimo Senhor Doutor Romeu Toma, Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal, como sócio
honorário, pela atuação prestimosa à categoria. BrasOia, 16 de setembro de 1990. a)
Doutor Nascimento Alves Paulino, Presidente c os demais membros do Conselho
Diretor.

':~

~

- O Ministro Pedro Aceioli, do STJ, é
convidado a entregar a Medalha ao
Presidente do Congresso Nacional,
Senador Nelson Carneiro;
- O Secretário da Polícia Federal Romeu Tuma é convidado para entregar
a do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Nery da Silveira;
- O Sub-Procurador da Reptibtica e
Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores da República Carlos Muzzi faz a entrega ao Ministro
de Estado das Relações Exteriores,
Chanceler Francisco Rezek;
- O Ministro do Superior Tribunal de
Justiça Edson Vidigal, faz a entrega
ao Presidente do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região, Juiz Alberto Tavares Vieira da Silva;
- O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
Juiz Anselrro Santiago faz a entrega
da Medalha Castello Branco ao Secretário de Polícia Federal e Diretor
da Receita Federal Romeu Tuma;
- O Chanceler Francisco Re-LC:k é convidado a entregar a comenda ao Presidente da Empresa Thomas de La
Rue, Dr. Alce Hutchinson.
Em seguida o Presidente da ADPF,
Na.scimeoto Paullno, faz a entrega do Tí·
tulo de Sócio Honorário da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal ao
Diretor-Geral do DPF, Romeu Tuma, pelos excelentes serviços prestados à catego-

ria, e ressalte-se que a cada entrega da me·
dalha, o DPF Paulino, em nome da ADPF,
cumprimentava o agraciado, em sinal de
distinção e reconhecimento.

Tennioada a entrega das comendas, a
palavra é pas.<ada ao Diretor-Geral Romeu
Tuma, que inicia saudando o seu intimado
Saulo Ramos (esclarecendo que convite de
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Flashes do
Jantar
Comemorativo
Vi!lta

O D1·. Sixel, .Or.

V~dssirnn

,. Mtlt'ift dfl Pu.. Dr.

Rub!l-tem e Amftdtl, 01'. Nob~ e t\1tU'ift Adyr.

~eeral

do salão, no momento ent que era lHtrvido o jantar.

J.o:m animada con,·ers.a, oSSPIOF, Dr. Chlh'es,
Or. Mendes,Or. Jon Rob«:rlo e Or. Galdino.

O (,;el 1\toaqr-. rodeado pt:los Ors. TorT-ano.
Homiio, Salvatori c amigos.

,-

O casal SRIDF, Or. Mola t l'iilma, esb<'lnjomdo
slnlpaela e elegância, entre convidados.

DPJ?s Torrnno, Aloy8io, Campt:lo e
CaUto Alve~~ e Alberto Tavar-H.

011

juí.:re.

Nossos associados
e'ftrttinha,
Coelho e Elenitt,
Conceição e Sandra.
Amauri e Neide.
l\t~lo
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U SRIIH. Zimr:rm.an. OPF Sposilo r Sonlla. com ron•ldados do J11dlcldrie.

A Dlr·eton do Cl. Ora. M•ri•n e "•ir, f'm dacontreíd•

t"onv•na ~mo DG 1\lm•.

,.

O DPF Fontenele, ladudo pr:lo DPI•' I•arias t' sua nlt\1 RICa deC,.t!lll,
a. c:inde~h• da festa.

O nCMJAO AIW$50r Ge"l de

p.rfeha deseontnçio.
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Planejament~

A mt"a m•is nervO!ia da
Evanrell.th.

r~La,

com

Gil

OPF1 Llt:ht., De•·man fi

O novo SR/ GO. OPf' Rlurdo, •companhado do OPF Gilb.rlo. na
l.deü roianL

21

Mesa das autoridades, tom o Or. Rombaut e Senbora, Dr. Altc: e Senhora, Senador Nelson Carneiro e Senhora, Ministro Nrry da Silveira, DPF
Paulino e Senhora.

Ao chegarem à mesa, os convivas já enÀ direita do Presidente ficaram o Presi::ontraram uma entrada de Mousse de Had- dente do Superior Tribunal Federal, Mipulação brasileira devotam o maior respeito dock com molho de salmão, e após foi en- nistro José Nery da Silveira, o Presidente
tão servido o jantar, que consistiu num su- do Senado Federal, Senador Nelson Carà Polícia Federal.
culento fdé mignon com molh<l de xerez neiro e esposa., o Presidente da Empresa
Enaltece o apoio irrestrito que o judi- e sálvia, e mais tarde um pouco, houve uma Thomas de La Rue, Dr. Alec Hutchinson e
t:iáriv. ali mactçau\Ctlte representado, tem rodada de queijos, encerrando com uma esposa, e o !'residente da Companhia Souza
dado ao nosso órgão. tornando concretas delici<>a sobremesa de crepe de maracujá Cruz, Dr. Peter Rombaut c esposa.
muitas das nossas missões na luta contra os com frutas.
Enquanto o organista dedilhava uma
delitos de nossa competência, considerando
é de se ressalrar que este Janrar Come- suave música ao vivo, circulando-se por
esta a primeira solenidade verdadeiramente
em h<lmenagem ao judiciário, por parte da morativo pela passagem dos 14 anos da entre as mesas percebia-se o ambiente
ADPF foi inteiramente patrocinado pela realmente descontraído e fraterno que reiAOPF e mesmo do DPF.
empresa Thomas de La Rue, razão do Pre- nava, denotando que o objetivo principal do
Tuma considerou o judtciário como os sidente, Dr. Hutchin.son, ter sido um dos jantar, que era de confraternização, havia
verdadeiros representantes de Cristo na agraciados com a nossa comenda.
sido conseguido.
terra, pois são os únicos que têm o poder
Os amigos reuniram-se nas mesas, para
legal de julgar, frisando que no STF é que
A mesa das autoridades ficou composta, um bate papo informal e alegre, observanestá a ressonância dos nossos pedidos, e
ao centro, com o Presidente da ADPF,
enalteceu a presença do Ministro Rez.ek, Paulino e esposa, D. Silene, ficando à sua do-se grande movimentação nas mesas do
que tem dado todo o apoio às missões in- esquerda o Ministro Alberto Tavares, Pre- Dr. Campelo, Cel Moacyr Coelho, Dr.
Romão, Dr. Torrano e Dr. Salvatori, em
ternacionais desenvolvidas pelo DPF.
sidente do TFR, e esposa, o Presidente do outra estavam o Dr. Cassiano, que foi
Por quatro vezes o DG referiu-se ao Superior Tribunal Militar, Ministro Ra- quem mais circulou pelo salão, o Dr. \VataPresidente da ADPF, Dr. Paulino, ressal- phael de Azevedo Branco, o Juiz Presi- nabo, e o Dr. Mola e esposa Nüma.
tando a forma sábia e dinâmica de como dente <lu Tribunal de Justiça do DF, Dr.
Em pacata mas animada conversa, sobre
vem conduzindo a entidade, frisando a ma- Valtênio Mendes Cardoso, o DG Romeu
os velhos e bons tempos, estavam o Dr. SiTuma,
o
Dr.
Saulo
Ramos
e
o
Deputado
neira inteligente como os agraciados foram
xel, Dr. Verlssimo e Maria da Paz, Dr.
Paes Landin.
escolhidos, principalmente do judiciário.
polícia é intimação) e a todos os agraciados,
que juntamente com os segrnentos da po-

Esta sua atuação tanto era profícua que

ali estavam inOmeros colegas Delegados e
esposas, inclusive de outros estados, hipotecando apoio ao seu prestígio e interesse
na condução dos dcsrgnios da classe, tendo

encerrado a seguir agradecendo a presença
de todos, que só eram motivo de honra c
distinção para o nosso órgão e para a
ADPF.
Encerrada a solenidade, o silEncio é
quebrado pela voz solene do locutor, Sér.gio Vieira, da Hora do Brasil, que convida
os presentes para entrarem no Salão Branco e sentarem-se nos lugares de sua.~ pre-

ferências. ressaltando que OS agraciados
deveriam dirigir-se à mesa das autoridades.

O Or. Alb4rto

Tanr«8 e Senhora, t\Un.Ut,ro Rafael Branco, do STM. Dr. Valtenlo., Dlr.torGenl, Dr. Saulo Ramos e Dep. Pa.s Landin.

,

O Or. AIre lh1tthlnson qutddO r«tbia a pl3t8 comemorativa da AOPF, das rn'os do Presidente, e esposas.

Rubstem e Amada e o Dr. Nobre e Maria
Do outro lado eSlava o O r. Coelho e
Adyr, mas a m<!$& mais tranqüila, sem dú- Elenice. Dr. Conceição e Sandra. Or. Enb
vida, eslava IA no cantinho do salão, oom o e Terezinba e o Dr. Aloysio e Marilac, um
Dr. Jes uan, Dr. Bolivar, Or. Konrad e Or. pouco mais ao Indo estavam o Or. Anconi,
Cheio ui.
Dr. Pedro, Dr. Fontenclle, Dr. Cury, Dr.
Murilo c a Ora. Helena Kcller, com um oo''0 penteado, que foi do agrado geral.

Em animada conversa a Ora. Marian e
Jair, seu cunhado Gabriel c Elizabeth, Ora.
Maria BurgO$, o Dr. Córdova e Maria do
Carmo, e a Ora. Alzira, e lo&<> adiante o
Dr. Amaun e Neide, Dr. RJC&rdo, Dr. Gilberto, Ora. Cristina, Ora. Maria Lúcia,
Ora. Amelin e Ora. Valqufrin,legftimos representAntes da colônia goiana.
Em aniroad:l e nervosa conversa estAvam o Dr. ErcOio, Dr. Hcnnan, Dr. l.icht,
Dr. EvangelisU\, Dr. Ontt.imo e Or. Oeru-

•

val, e do lado oposto, em an1ena conversa,
o Or. Mauro e Sonila, Dr. Aureliano e Jane. Or. Cavalt'ito, Or. Jaeyt\to o Sandra.
Reunido ali perto, Dr. GilJon e Zail<les,
Ora. Sek:nc e Walber, Ora. Graça e Mazo,
e o Or. Wilson c Francisca, e lá no seu cantinho, em tranqOílo bate -papo, o Or. Divaldo c Lourdes, Or. Adauto e Meiri, Dr.
Giovane e Lordes, e o Dr. Celso e Vera.

Dl,..tor·Ge.ral, qutmdo em nom• do DPF e da
ADP.F, saudava oa a,....cladoa t apadecia •
prtMnça de todM.

Por voltA das 23:00 horas os convi- Soa'•am as prímeiJas badaladu da meiacomeçaram a levantar-se e dirigir-se l noite, quando os últimos convidadO$ deixamesa do cafezinho, onde arrematavam e fi- varo a festa, sempre cumprimentados à saí·
nalizavarn a confraternizaçlo, e olo se da, pelo DPF Paulino e oenbora, e teJDOOI

conseguia dlstinguir, ao ruW, os
O Seoereürlo-0-enl da ADPI', s.budlo 1..-M,.
quando 11• • et.a de eonef!MAO d•• ~mendu.
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certeza. sem menosprezar os anterio-res, de

associados e os nossos coavidados, tal a que este foi o maior evento oocíal de nossa
integração e alegria reinantes.
AOPF, nos seus 14 anos.
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CÓDIGO DE ÉTICA NA
EXECUÇAO DA LEI

C

OMO POUCIAL ENCARREGADO DA EXECUÇÃO DA LEI, é meu dever fundamental servir
à luuncmidade; salvaguardar a vida e o patrimônio alheio; proteger o inoceme co1llra quaisquer engani)S, o fraco contra a opressão ou intimidação, e o ordeiro comra a violência ou a

desordem; e respeitar os direitos constitucionais de todos os lwmens, relativameme a liberdade, eqüidade e justiça.

}1

ANTEREI de fomw i.mncuúuln a minhn vitla privcula, como um eremplo poro os demais; man-

terei a calma corajosamente em qualquer situação de perigo, desprezo ou ridículo; desenvolverei o próprio domfnio e estarei constantemente vigilante pelo bem-estar dos demais. Honrado

em pensamento e em ação,tanto na vida privada como no exercício da fimção, serei exemplar ntt obediência às leis de meu pafs e aos regulamentos de meu Departamento.

T

UDO que ver ou ouvir de natureza confidencial ou o que me fór confiado, em razão de minlw

função oficial, será sempre mantido em segredo, a não ser que sua revelação seja necessária ao
comprimento de meu dever.

fl

UNCA pemlitirei que sentimentos pessoais, parcialidade, aninwsidade 011 ami=ade il!f/uem;iem
m;'nltas decisões. Sem nenlwma transigência ao crime e na implacável pe1:çeí!,uição aos crimiJUJSOS,

executarei a let corrl!s e apropnadamente, sem receto ou javor, sem ma/feia ou mnl-

dl.de, sem empregar a força ou a violência desnecessárias e nunca aceitar gratificações.
-..~-

ECONHEÇG "distimivo de meu Departamento como um sfmholo da fé piÍi>lica e o aceito como •tma corifiw,ça a., ,'>Iíblico, que devo sempre malller enquanto estiver verdadeiramente comprometido com a ética da se1>f;o policial. Lwarei constantemente para alcançar estes objeti-

vos e üleais, dedicando-me perante Deus à pro];:;:_fio que escolhi ... a execuçâo da lei.

ASSOCIAÇÃO lNTf;RNAClONAl. DOS CHEFES DE POt.fClA -SEÇÃO IV -ORAS!L

•

[ Thomas de La Rue/ SA - - - - - - - - - - - - - - - ,
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Impressão com Segurança
Especializada na produção de
documentos de segurança, a
Thomas De La Rue brasileira
aposta no seu trabalho e no
Pafs. Caso raro de confiança
num ano de indcfinições, como
é este, a companhia se reequipa
na certeza do seu
desem·olvimento.

"'Não tom01 tomcntc uma grA:~ 10·

mos, primeiramente, uma empresa que
presta serviços de personali>.açlo de documentos que precisam de segunmça". Com
esta definiç5o, Alec C.N.S. Hutchioson, diretor-presidente da Thomas de La Rue no
Brasil, apreoenta a empresa. Instalada no
Pafs desde 1958, a companhia vem realizando um trabalho pennanentemcnte
apoiado pela matriz inglesa, que está injetando um novo investimento de USS 20
milhões na sua miai bras&Jeua.

Tal montante não é, segundo revela
Hutchinson, uma quantia normalmente investida pela matriz em qualquer uma de
suas filiais espolh3du pelo mundo. No caso
do Brasil, comenta ele, essa eifra foi desbnada em funç5o tanto dos resultados que a
empresa vem apresentando, como pela con·
fiança que a De La Rue tem no crescimento
econômico do Pafs. "O Brasil cresce nas
t!pocas de crise", argumenta Alee, acrtscentando que para a companhia, na verdade, nAo tem havido crise, pelo contrArio,

A fábrica em São Paulo tem uma área
construída de 3.500 m2 do total de
5.500 m2 de terreno. No local, deverão trat.lhar aproxunadomente 300 funcionários,
com os quais 1 De La Rue pas.ar:! a ter um
quadro de 2.200 empregados. Esse nllmero
aumentani depois que a empresa colocar
em andamento o projeto que prev! a insta~ de outrOS dots pólos, uma na região

Centro-Norte e outro no 1'\ordest.e, dentro
de cinco anos. O planejamento especlfoco c

uma vez que a matriz solicita anualmente A
Esse voto de con~a fulallttiru '4UC:: a pn:visão poro os próxÍIDO$ cinco anos.
empresa pnhou, perminn o concretilaçto
de dois tipos de investimentos, J' em andaA Thomas De La Rue 1mplantou uma
mento. O primeiro se refere l compra de nova linha de produção, com 1mpressão tomáquinas de impressão c de outros equipa- nográf~ca, nilo-impacto. Esse tipo de immentos para a fábrica e o oegundo i a cons- pressAo ~ destinado à personalizaç5o dos
trução de umo nova unidade industrial, que documentos e i dos sistemas mais moderest.i oeodo mstalada em Sio Poulo.
nos que cx&Stem no mercado.
DESCENTRALIZAÇÃO- A Thomas De
La Rue fornece impressos para todo oBrasil. Na lrea de cheques personalizados, a
sua maior cb<ntela fica em Slo Paulo, com
30'J> do total. Essa proltimldade dos usul.rios dos oeus oerviços impbeo em um me-
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uuhzaçJio de fontes variadas, impressão de

logotipo c ainda permitem a inserção de
documentos extras na confecç5o de, por
exemplo, um tal5o de cbeques. Um sofiSticado h<te:rna dr mtei"'eemputaç:So controla
lhor atendimento, explica Huu::htnson, para
todo o processo de execução do trabalho.
quem havenl uma redução de pelo menos
Assim como essas máquinas, mujtas ou·
12 horas na entrega dos pedidos. "Desde o
momento em que um pedido dá entrada na tras, iguabnente modernas. do utilizadas
companhia, ele nlo f~ca lá por mais de 72 em todas as fases de produção dos docuhoras. Logo, os clientes pusar5o a oer mentos. S5o !Mqutnas de contar, cortar,
atendidos em no máximo 60 horas. Dessa con~rit. etc., todas construidos poro a proforma, a descentralização produúva resul- duç5o de papt!is de valor.
tará em uma agilização que beneficiará os PESQUISA - Justamente por trabalhar
paulistaS e tamb<!m os demais clientes da com papt!is que possuem um valor facial,
região Sul, enquando o Rio de Janetto- ci- multas vezes superior a algumas ot!dulas de
dade oode es(j 1nstalada a malnz brasileira papel-moeda (vales-refeição, por exemplo),
- supriri todo o restante do País."
~ que a De La Rue tem de ter um cuidado

operacional ~ corriqueiro na companlUa,

••continua a crescer pcnnancntemente ...

Essa preocupaç5o com a aquisíç5o de
equipamentos de Clltima geroçiot! uma consw.e na casa. A$ !MquinasCbcc:lttronic
de unpressão nlo-impacto, proporaonam a

Fora esse maquinário, a empresa
também comprou um sistema de pré-im ..
pressAo, dinarnarqu!s, que funciona como
um computador central. "Nesoe campo, esoe equipamento~ o que de melhor existe no

mundo..f garanle o seu direlor-presidenle.

extremo com n possibilidade de alguém
~uerer falslfoc4-los.
r-o Brasil, a empresa conta com um sofiSticodo laboratório de análises e pesquisa e
um centro especrnco de criação.

O esquema de segurança adotado pela
Thomas De La Rue passa da teona A prática diariamente, envolvendo normas rígidas
quanto à vigllânc1a das instalaçO<s, desde o
processo de confecção dos produtos e do
pessoal que trabalha na empresa. Todos os
cuidados tomadM são mai~ um rrabalbo
pn:ventivo, expbca Alee, 10 comentar que
i a estraltg.a da companhia estar permanente A frente dos falsificadores. "Quando
intrcxluzimos algum esquema de segurança
em algum documento, os falsificadores demorarlo meoes e oti anos para reproduzi-lo
e ott lá nós eswemos dois ou ~ passos
mois adiante."
O prédio da fábrica, em S5o Cristóvão,
no Rio, é uma caiJca-forte de concreto, com
uma tlnica entroda.JIDCiascom grades e vigilantes atentos o guardJI-Ia. Ajj!m disso,
todo o processo de fabricaç5o dos doeu-
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mentos t wrifocado nu suas diwrsas fases
e isso porque quando um cbente solicila
"x" nllmero de ta16es, cartOes de Cl~<hto ou
qualquer outro produto, esse montante tem
de ser exato, nrm um 1 maas t nem um a
meoos.
O que nlo faltam na empresa são seosores, cofres, SIStema de televiSão e tudo o
mais que se possa un&j!lllat para prewnir
qualquer tipo de incidente em relação à segurança. O cuidado com a contrataÇão de
pessoas idôneas d tam~rn extremo, não só
no que diz respeito o funcionários, mas
tamlx!m com os prestodores de serviços.
TALHO-DOCE - Dentre todos os seus
produtos, um deles se destaca por ser tão
efociente quanto bonito. Traia-se: de uma
das marcas reahtradas da 'Thomas De U.
Rue: a gravaçlo em talho-doce.
Para se ter uma >dl!ia da difoeuldade em
realizar a cravaçlo em talbo-doce, basta
dizer que h' no muodo nlo ows elo que
vinte artlf.ces que fazem esse bpo de trabalho, elos quais dois ou trfs no Brasil. Tradicionalmente utilaaclo na unpressão de papel-moeda de quase-todos os palses, esse
processo - um dos maàs sofisticados em·
pregodos na seauranço de documentos -

demora cerca de seos meses na fase de gravação.
De posse do desenho que Ir' ~ustrar um
determinado de!Cumento. o gravador. com
seus inslt'UmtntOI, \'&a ,rava.ndo·o numa
chapa de aço doce, ~nha por hnha. at<!
complelllr a figura. Slo hnhas cruzadas e
interrompidas que, com vanação de profundâdade e uma tmta espec-ial, garantirão a
originalidade do documento e dificultarão a
sua falsifoeação.
Contudo, não ~ apenas o dinhiro, em
notas de papel, o dnico produto que recebe
a impressão em talho·doce: carteiras cJe
identidade, diplomas, passaportes, cheques
e uma grande variedade de docunlCntos fi.
duciários tamlx!m adotam esse sostema. A
sua utilização lhes aarante a autentocodade e
em caso de ser teniJida uma fraude ela~ facilmente detectada pelo tato c m;us minuciosamentt' por uma kntt de aumentn.
Alo!m elo talho-doce tamlx!m existem
outroS upos de gravação, como a qulmoca e
a mednica tarnlx!m largamente empregadas
para detenrunados servo;o> - como o fundo
de um documento qu:tlquer, constotuldo de
complexos padrOes - e que ogualmente são
de di!Tcil reprodução.

Segurança é
o seu métier

POI' •'OI/a tlt" 18/J, twsc~ na Jnglatura o Thomas D~ /..(t Ru~. com a
finalidade tlt mrprmttr mlt JOI'nal U•
giotu1/. Hoje o t·ompmrlua ~uma or·
gaui:nçlfo uurmnCIOitttl. ce»rr jiliais
em cerct1 ti~ 10 {Klfsts t! operaçlks
110 J::uro1m, 1:..'\lrrmo l' Mld10 Oâeme
e Amlrica, t .frtt mmo til' cuJvüladesao qual w•m St' drtltcmulo lló 150
anos - fHJ.Ssou a ttr a mv;resS<lo di'

wJ/orts.
Allm tlr t•r(l(/u;tr cld1das qttt nr·
culam t'tr. trw.us tlr 90 pafst'S, a Dt La
Rr~ ja: ptusaportt~s, ronrmu ck
ldentull.ltlt' t t Jtd tntrt us nttliorts fa·
brictmtes d~ tfh1los <-lO porlddor. eM·
qu~s. ordnu f"t>stms ~ outros doculf'lt!lltos ti~ 'W iur.
~vulo tw sru t~tltrer,

u compu-

niJit, tamblm t'lllrou t&tl d,.,.u d~ jubri·
COfÓO dt mdqtiiiiOS Ofr(l,._'il da 0~ Úl
Ru~ Giori S.A .• unw tmpruo do grupo
qu~ la maior prOtlmora mmulial de
equipamellfO.\' t'.rpultllt;culos em impressifo R uc·ol'!tmttllo <-le JXIJH!I•mtH!·
<la~

tloÇtmu-nto.r tlc ~·t~lor.
F a:.em JNiflt' do Gmpo tmnblm a
Fortronic, uma tltlf'US(l tsp«wlr;ada ~m pro~uu t jabncarõo de tenmnars para ap/tCll~ ·~s jitkmarras a

Dt La Rut /dtll/11) ' S.utcm.s. qut I IU'f
dos motorts }orncctddus do nr.unJo
tk t>rodutos dt •l<ntl/k"' do, como d·
tu/os tlt•torau, nrnJ«s ck IICUCI·
t1WIIlo t mttrru. t o R~uq. qw
d~Jdt 74 '"'" tral>allrunJo no pro~IQ
t fabrict~l'llq do sutt'"" Scada. qut
supc~·Ucio r conrrol~
r~molo tlt cornwlic<-lr!Ws, JtTVtfOS dt

funciono na
M'quJnat CTC, dacinada • pusonaliuçio de: cheques e outros documentos de nguranfa , uUii·
zam 1 moderna t&:nkl de lmpruti o ~im.-do .

s~guralf{'a,

traNportt, ttc.
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CASA OURO
Casa do Scoth Bebidas Ltda.
BEBIDAS NACIONAIS,
IMPORTADAS, LATARIAS.
SCLS 212 - BLOCO C- LOJA 28 - BRASfLIA - DF

SHIS - Ql OS - 81. A - C Comercial - lojas 12 e 13 - lei.: 248-5058- 248-5498
SCEEIS - Conj. B - lj. C F G - Carrefour - Fone: 233-9764 e Brasília - DF.

1:

CASA

KARAJA

-

8 o c i e d a de

K ar aj á

L t da.

Fundada em 1939

CAÇA
PESCA
E

ESPORTES

SON • CNB - Lojaa 86/ 87 • Fonea: 223·199l5 • 223 ·1894 - Brasilla- O ,F .

SEG

SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA
E TRANSPORTE DE VALORES S/ A
MATRIZ : RIO OE JANEIRO (RJ) · AV. PAULO OE FRONTIN, 103 · RIO COMPRIDO
TEL: (PABX) 29:W662 • TELEX : 021·30061
SUCURSAL: SÃO PAULO (SPI · RUA BRASfLIO MACHADO, 91 · SANTA CECfLIA
TEL: (PABX) 826-5911 · TELEX : 01 1·30862
SEOE: ADMINISTRATIVA EM JUIZ OE FORA (MG) · AV. RIO BRANCO, 3029 ·CENTRO
TEL: (PABX) 213-6673 · TELEX : 0322·256

c:============:;::::=====:;::::::;::;:=;:;::::::::J

ÇDTV::J.
F I LI AIS
· JU IZ DE FORA (MG)

PORTO ALEGRE (RS)

FLORIANÓPOLIS (SC)

PALHOÇA ISCI

R. Jos' Calil Ahouagi. 672

Av. Voklndrios de PA!ttia, 2162

Travessa Stod leck. 48 · Centro

R. 212 ·Casa 275 · Lotee-

CEP 36.060

Navegantes . CEP 90.230
Tol. : 30·1794
GOIÃN IA (GO)

CEP 88.015
Tolo.: (0482) 22-6937 e 23-3186
SALVADOR lBA)

mento Jardim Eldorado
CEP 88.130
MARICA (RJ)

Rua Pouso Ategre, 458

Rua Cinco, N~ 215

Av. Bonfim. 161 • Otndeteiros

F lO,_ ta · CEP 31.01 O
Telefono: 442-9955
TELEX 031 ·1:wl
BRAS(LIA (DF)
Setor de Gerogono Oficiais Norte

Setor Oeste. CEP 74.320
Tel.: 224-1198
CUR ITIBA (PR)
Av. Monttiro Tourinho, 25
Bacoehtrl · CEP 82.500

Te I. : (PABX) 212·2744

BELO HORIZONTE (MG)

R. Oomtcio da Gema, 89 •

sn

CEP 40.350 ·Telex 07 12290
CEP 24.900
DTV (BH)
Tel.: 226-9181
• Guararâ (MG)
Rualtapecodco, 764 ·Centro
R. Prasid. Getúlio Vargas, 54 Centro ToI. 442·5253 • CEP 31 .210
CGC
7-tle
ITIUBA (BA)

336413661001

Quadra 3 . Comércio Local

Tei.: 2S6-1444

Ediffeio NOTREOAME
Loju 261 e 267- CEP 70.610
Toh.:22S.5206 o 225-5527

V ITÓR IA (ES)
R. Maria de Lourdes Garcia, 91
Bairro Ilha de Santo Mario
CEP 29.040

MORUNGABA ISP)
Rua Adolfo GiOvanelli, 38
S/3 ·Centro· CEP 13.260
Campina Grande do Sul (PR)

Ttlex :027·3058. Ttl.: 222·1899

Praça Bento M. da Rocha, 36

Rua dos Artistas, 41 ·Centro
CEP 48.850

Santa Bérbarade Go16s (GOt

Rua Alfredo Nasser n• 36 Centro
CEP 76.480

CEP 83.430

LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA CLINICA, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOG IA

Laboratório
PIO
X
Ltda.
SHLS 716 ·MÓDULO •A·· ED. PIO X SALAS 508 I 510
FONE: 245·2444

Laboratório IMUNO Ltda.
CONJUNTO NACIONAL DE BRASfLIA - SALA 3060

FONE: 226·4697

MANTEMOS CONVÊNIO
COM ESTA ENTIDADE

No Paraná, uma nova face da Lei
encartc da Revic;ta
Veja (Veja no Pa·
ran:l) n• 36, do mês
de setembro. dedicou sua capa
e algumas págUlllS ao Secret4·
rio de Seguronçn do Estado,
DPF Jo~ Moocir l'avetti. entituL&nclo a matéria de Um Xerife de bom Coração, o que não

[Q]

deixa de ser umu verdade c um
orgulho para o DPF, já que 6
um doo nossoo bomens de ouro.

conheceu e t natural sua esposa Ana Maria
e oaseeu seu primogênito Rafael, no inte·
rior pannaense, onde ao chepr, de &!ibus
canum, depois de oeis boras de viagem, da
rodoviária foi direto ao Hotel, mas quando
o pessoal descobriu, foi aquela correria da·
nada. pois tinham programado recepçio,
com carro e batedor, banda de molsiea, discurso e tudo o mais que merecia o filho
mais importante e dileto do lugar.

fav(tti rromo,·eu recentemente uma
Reuniiio com os Secretários de Segurança,
Ali Favetti se diz rndicaJDelegado~ Gerais de Políci.l Civil, Coman·
mente contra a vK>lência não
dantes de P\1, Superintendes Regiorw> do
anda armado, repudia a tonura
DPF. <Jo. estados de SC, RS, SP e MS pant
e ol»tenta que o diálogo 6
declarar guerra ao crime organi1.ado, como
sempre melhor do que a 10·
06 sequemos, tnlfoco de drogas, contra·
luçoo pela força. e assim eslll O Secretirlo de Segurança, OPF' Jo.'lé Moacir bando. furto de , ..kuJos e porte de arma.
hvetti,
diante
do
Pa
..
elo
Igu
açu,
onde
funciona
a
comandando, com raro brilho,
em raz.io da """"'"dade de •ntegração des·
SSP/PR.
UDll força policial de 20.000
ta vital regiAo do pais, encontro este que
homens e introduzindo um novo estllo no Lha o devido trihttto aot cofres do estado, contou com a participação do DG Romeu
combate ao crime.
acabando-se com a atual hipocri<ia, sendo Tuma e do Diretor do DEASP, DPF
O diálogo sempre foi um dos scw fortes também fronl.1lmerite contra o uso da Amaury Galdino.
e mais uma \'C7 rJCOU comprovado • sua violência para se cont<eguir a declaração do
efic:Jicia, quando em agosto, a policia para· criminoso, que na justiça desdil tudo, pois
Agora em setembro, foi c!ICOihido pelo
nacn.se ia entrar em greve, o Secretário o que se precisa, enfatiza, é inve<tigar me· Governo do Japão (lAta representar o Brachamou o comando do movimento para um lhor e (()OSCguir pt'O\U. pois contnt prov.. sil no Curso de Controle ao& Detitoa de
papo, e ao final, IOdos conclulram de que o náo há argumeniOS.
Drogas, em Tóquio, como parte de um
BrasU não esl4 precisando~ de greves, mas
convênio de cooperação técnica entre pai·
de muilo trabalho, e 6 isto o que forom fa.
Até hoje Favetti nllo abre m5o de outro ses, que eram IS, visando maior aprimora·
de seus fortes, que é a simplicidade, mos
zer.
mento e treinamento das polfcias, aproveiDe fende a hberaliz.açio dos CUSIDOS, do t,.OOO isto recentemente quando foi il sua tando Fl\'etti pant incrementar interc4mbio
jogo do bicho e bingões, desde que se rcco- terro natal por adoç4o, Pato Branco, onde entre a polícia ja;x>nesa e a do Paraná.

SR/PR Trabalho e competência
DPF Rube.'!S A_bnthão Tanure, ~ rente todo o tempo que ali trabalhou ante· profissionol de todos os ;ervidores que
wna reuruao mtema promovida riormente, desenvolveu um bom trabalho, compõem a SR/PR e seus ór~os desceo·
pelo CRP, Dr. Marco Polo Jar- conquistando a simpatia de todol;, que lbe tralizados espalhados pelas pnncip&is cidadim. assumiu a Superintendência Regional hipo~etaram apeio e colaborat;io no novo des do estado.
do DPF no Paran4, po;. a posse 110lene cargo.
O empossado &j!rodeceu a todos a gentil
ocorreu no Gabinete do Diretor-Cerol, em
ato c::olelivo, com a presença do OV Komeu acolhida e prometeu prosseguir o trabalho
Tunll, assessores, cbefes e coovidados.
até então desenvolvido pelo antece<SOr, Dr.
O novo Superintendente retornou l ter· Favetti, e continuado pelo Dr. \larco Polo,
ra das Araudrias, depoü de um pouco mais quando o ""bstituiu, esperando poder conde dois anos afastado, onde já havia servido tar com a confiança de tocfos ,quanto
antes, por nove anos, tendo trabalhado no cO!lJpóem "'quadros da SRJPR.
SPO, SI e CRP.
E sua intenção procurar melhorar cada
Em 1987 foi pant a SRJ ~1G, onde era , ..1 mais a imagem da Polícia Federal no
a..i<tente, indo em seguida para a SR/MA, estodo, onde é conhecida e respeitada pelos
onde foi SR até ser indicado para a SR/PR, trnbalhos reafiudos na luta centro o tnlfk:o
tendo naquele C!ltado se destacado por um de drogas e os detitos de sua competê~. a
e.celente trabalho desenvolvido, conquis· ponto de, ao assumir o Governador Aha·
tando o re<peilo dos seus pares e funcioná· res Uw, ter convidado para seu Secrelário
rios, bem como o reconhecimento de seus de Segurança, o Superintendente anterior.
superiore.'i.
Vale re<saltar que a imagem do oosso O novo SR / PR , Or. Tanun!, ao lado do
órgão é ueelente ante a comurudade para· Or. Armando, da SR/CE, t do OC RoO retomo do Dr. Tanure foi festiva·
mente recebido pelos servidores,j4 que du·
naense, graças ao trabalho consciente e meuTuma.

[QJ
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Novo Superintendente em Goiás
m concorrida cerimônia realizada
no auditório do IBAMA, em
Goiânia, tomou posse como Superintendente Regional do DPF em Goiás o
DPF Antonio Ricardo Carvalho, em solenidade presidida pelo DPF Mário Cassiano
Dutra, CCJ, representante da Direção-Geral.
A solenidade marcou tamb6m a despedida do DPF Francisco de Barros Lima do
serviço ativo do DPF, onde pontilhou sua
carreira por 35 anoo de bons serviços prestados, sempre procurando dignificar seu
cargo e seu órgão, encerrando sua brilhante
trajetória como Superintendente em sua
terra natal por adoção, Goiás.
Compareceram ao evento o Secretário
de Justiça do Estado, Dr. Carlos Alberto
Guimar~

representando o Governador

Henrique Santillo, o Presidente da Assembléia LegMativa. Oepubu.lo José Edlllat
Miranda, o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Messias Costa, o Prefeito de Goiânia, Dr. Nion Albemaz, o Senador Irapuan Costa, Secretários de Estado, autoridades militares, do Poder Judiciário Federal e Estadual, membroo do Ministério Público, convidados, familiares,
imprensa e funcionários.
O Dr. Barros de Lima, Superintendente

que saía, agradeceu a todos o apoio que

Momento em que o Dr. Ricardo fa1:ia seu slgnlfk;atlvo discurso, ladeado pelo OPF Barros Lima,
DPF Cusiano e autOridades que prestigiaram o t'+-ento.

sempre recebeu durante sua gestão. inde-

rando poder continuar a contar com a ines-

pendentemente de categoria, e que sentia-

timável colaboração de todos, para que jun-

se realizado como integrante do DPF por
35 anos. onde p:>de viver os melhores dias
de sua vida e passar pelas diversas fases e

tos poss..'\m cumprir a nossa missão constitucional.

dificuldades que o órgão atravessou, voltando agora à vida particular, com a cons-

ciência tranqüila do dever cumprlao.
O Dr. Ricardo enaltc;ceu a pa:;sagem c.lo
Dr. Barros Lima na SRIGO e como companheiroo de lutas por tantos anos pode
apreciar parte desta trajetória brilhante,

onde o homenageado sempre pautou suas
ações em prol de seus companheiros e do
DPF - pois sua história confunde-se com a
própria história do DPF em Goiás.
Em seguida di.s.e que tudo fará, na
SR/GO, para fazer jus à confiança depositada à wa pessoa pela Direção-Geral, espe-

Ressaltou que assume num momentosocial crftico. com o aumento da violência e
da crim.inalidade. razão que cresce a importância da segurança pública, que é um
dos pilares da liberdade, essência da demo-

cracia c maior preocupação da sociedade
contemporânea, e ar insere-se a missão do
nosso órgão.
Finalizou o Dr. Ricardo de que é sua
fi.nne detenninaç.ão dedicar o melhor de
seus esforços. com a bênção de Deus,

através de uma atuação finne e segura, em
prol da solidificação cada vez maior do
nome do DPF no estado.

Equilíbrio e Competência na SR/DF
ornou posse corno novo Superintendente Regional na SRIDF, o
DPF Roberto Miguel da Mota, em
substituição ao Dr. Armando José da Costa, indicado para a SRICE.
O Dr. Mota ingressou no DPF ero 1969,
tendo trabalhado na SRIRS, Santos/SP,
SR/00, ua $etle DPF, na ANP e agora na
SRIDF, onde já havia sido CRP antes, tendo exercido durante estas mais de três déeadas como policial as mais variadas funções e missões em nosso órgllo, o que o
avaliza e como sempre demonstrouf ser um
homem equilibrado e competente.
Compareceram à solenidade o DG Romeu Tuma, o Dr. Oscar Camargo, CCP,
autoridades do poder Judiciário estadual

[TI

e federal, militares e civis, convidados, familiares e servidores da SR, tendo o Diletor-Geral .saudado o empossado, desejando-lhe urna proflcua admtnistração.
Ero seguida falou o Dr. Annando, que
agradeceu o apoio que havia recebido de
todos os servidores da SR, desde o mais
28

graduado até o mais huntilde, durante todo nuidade a todas as demais missões constitueste tempo em que esteve à frente do ór- cionais do órgão na capital federal.
O Dr. Mota entende que a atividade da
gllo, desejando felicidades a todos e que
estaria
às ordens em sua nova mis- SR/ DF é muito diversificada e diferente,
sllo, na
sua terra natal.
em síntese, das demais Regionais, por estar
A
meta do novo Superinten- no centro das decis6es nacionais e aqui esdente
ainda
o combate tarem as autoridades representativas do
pr<>curM,~O diminuir a país. bem como a!<õ repre-~nrações diplomáconti- ticas, onde diuturnamente chegam pedidos
de segurança de dignitários
e mesmo visitas de comitivas e representações oficiais de países amigos.
A sua meta imediata é a
mudança das depend!ncias
do órgão para o novo prédio, para que oo setores
possam ser melhor apare-

lhados c tenham mais condições de operacionalidade
e eficiênci~ assim como
tamb6m os funcionários
terllo maior conforto e po0 no.-o SRIDF, DPF Mot•, lod..do pelo DG Tuma, Dr. Ar- der.io atender melhor às
mando. tunclonMiol e amigos, na transmlsdo de cargo.
suas atribuições.
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Sangue novo na SR/RO
m simples m>S concorrida soleni·
dade, assumíu a Superintendência
Regiooal do DPF em Rondõoia, o
DPF Albeno Las!ICrTC Krat:d Filho, em
substituição ao DPF Arthur Carbono Filho.
Prestigiaram a solenidade 05 Superin·
tendentes Regiooais de PE Dr Ayrtoo de
MG, Dr. Surete, do PA,' Dr.' Pono do
AC, Dr. Gonzaga. onde na abertura, falou
0 Dr. Carbooe, que agradeceu 0 apoio re·
cebido dos funcionários, durante a sua
ges(jo e encerrou saudando o novo dirigente.

00

e'

Chefe do Serviço de Segurança de Dignilá·
rios, Assistente do 00 e na DPF Navi·
raí/MS.
Uma das especialidades do Dr. Lasserre
e onde trabalhou por mais tempo, foi na de
S~~rança de DignitJirios, desta<:l1ndo_-sc a
VISita do Papa Jo6o Paulo li, onde fOI Coordenador-Adjunto e na posJC do Presl·
~n': Sam~y, m_xJe fo1 membro da Com1ssao Presidencial e responsável pela se·

Falou em se~uida o empossado, Dr.
Lasscrre, que agradeceu a conftanÇa oele
depositada pelo Diretor-Geral e que tudo
faria para dar continuidade oos trabalhos
desenvolvidos na lirea, esperando contar
com a colaboração e e mpenho de todos em
mais esta missão.
Enfatizou tam~m que não poupanl esforço~ para prosJCguir no incansável com·
bate ao trlf'ICo de drogas na regiAo, assim
como também qualque r crime de competeo..:U. constitucional do OPF.
O DPF Lasserre eouou no DPF em
1973, tendo trabalhado na SRISP, na ANP,
onde foi o chefe do Serviço de Educaç!o
Flsica por três anos, na SR/DF, onde foi o

gurança pessoal das 138 delegações estrangeinls que comparecaam ao e'-.:nto.
~ o <.:urso de Pós·Graduaçjo em Direito Aeronáutico e Espacial no lnsbtuto de
Derecho Aeronautico y Espacial. em lluenos _Aires. onde tam~m ~en.iu em missão
oficial do Go~mo brasileiro junto 1 nossa
emba~ada. como ~egurança.
Fo1 condecorado com a Medalha de Prata da Ordem de Isabel, a Católica, concedlda pelo rei Juan Carlos, da Espanha, em
1983, e pela Ordem
de Rio Bmnco, no
arnu de Cavaleiro,
concedida pelo Presi·
dente Same) em
1988.
A cerin..Onia foi
encerrada

com

os

tradicional> cumprimentos de todos os

funcion:hios e convidados ao Superintendente que SOJa, Dr.
Carbone. c ao novo
Superintende. a quem
lodos desejaram uma
pro ffcua c dinâmica
~dministrao;ão.

Reunião da Assembléia Geral da lnterpol

Emblana da
lnlupof, a serri(o
da Cooperação
l nttrnldonal

Potidal em 154
palltet do mundo.

colaboraçlo no oenbde de mininuzar estes
problemas que tanto tem preocupado os
governos do mundo contemporãneo.
Foi estudado tamb<!m a criaçlo de um
local internacional ~· forrnao;Jo e aper·
feiçoamento de políciais de todo o mundo,
com o objttivo de uma unífonrudade de
atuação, para se conseguir melhor operacionalidade e eficitnda por parte da policia,
>SSirn como também tratou-se do aperfeiçoamento da coopcraçlo internacional na
luta contra as infraçõet de que sio vítimas
os menores de idade.
Neste compo o Brasil apresentou proposta de cooperação estreita entre os paí!cs
membros, no que da.t respeito ao acompanhamento da Sltuao;lo das crianças adotadas
e levadas l;'ara o ex tenor, assunto este que
será debatido na próxuna Assembléia-Geral, a ser reatizada em Punta Del Este, no

destes paJses considerados socialistas no
univeno policial, em muito mclhorar4 1
atuaçio da polícia Ultemaciooal.
Os pnncipais assuntos debatidos foram
a luta contra o trdlico de drogas e a coo·
('<raçlo das policias nos delitos econômicos
mtemacion:us,
fabiftcao;ão de Uruguai, em 1991.
A Delegação do Brasil foi composta de
efx:azx:s de
quatrO representantes, com o Dr. Oscar
Camar~to Costa Filho, CCP/DPF,
Dr.
Edson Antonio de Oliveira, Chefe da In·
terpol/Brasil, do Dr. Tarciz.io ~1edeiros,
Chefe da Fiscalizaçio da Reoeota l'ederal e
do Dr. Gilson Ferreltll de MedettOS, Assistente para Implantaçoo de Programas de
Computaçlo.
Após o encemunento dos traballlos da
Assemblo!ia, que tomava todo o dia, bouve
um jantar de confraternização c despedida,
no Palácio das NaçOes, em Otawa, onde
compareceram todos os participantes do
evento, que foram satldados pelo Governador do Estado de On!Mio, convidado espe·
cial
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OPERAÇAO FIESTA

Trabalho e Competência
A O~ração F~sta tniciou·so com a enús.sdo da OM n! 192189, on 20 d• agostt> tk 89,
~lo Chefe da Delegacia de Policia F•d•ral em IIDJDUSC, com ajina/idotk tk mvestigar'
idenlijicar """' quadrüha de troftcantu d• drogas q~ atuam na 6rea, com ügaçõu no
BoUvia, origem da coco, 'na Europa (ltdl10. Alemanha e Sllfro), tkstino

da---

Opençlo resultou na pnslo em
flagnmte de 37 pesooas e a deten·
çio de '*ias ouuas envolvidas,
bem como a epreenslo de 33.400 pnas
de roc:arna, quatro =idtnciu (duas em
ltajale duas em Ubt!us/BA), doiS tennuws
telefõllic:os, dez aul0m6veis, nove motocicletas, grande n6mero de annas e muruções.
O chefe da quadrilha era Nijton Cesar
de Souza, vulgo "Pootiço'" e sua oede era em
Itajal, com ramif>cações em Corumbl! e
Campo Grande, no MS, em Uh<!us, na BA,
no RJ, RS, PR e SP, e no exterior com •
rota Rio/Frankfurt!ZuriqueiMílio, e oeu
braço direito era Adilson Batista, o "Ca-

mentos, faWfiCII assinaturas e regulariza
1111ÓveiS adqwricJos com O ÚUto do trific:o.
O QG de Pootiço 6 descobertO, uma
l11l.nSio de 836 m2 e com jns••1aç6et de securaoça nWuma, oode ~montado um organizado esquema de filmageiiS de vídeo elevantamento fotogrUico diuturnos, possibi·
titando um levantamento total da siruaçio.
A coordeMÇio da Opençlo faz um balanço geral da situaçlo e jl( cadastra informações nacionAIS e internacionais diversas, Emba.lapm pedrio dt. caff, onde a coc:a ua
bem como o envolvimento indireto de 2S6 acoaclldooacla ldcuo e tnriada para a Euro..
pessoas, 33 telefones, 28 =idtnciu, 40 po.
CIU'IO<l e 16 motot.
Esta ~raçlo, aJ6n da Sú& organJzaçiO
t> feito o enquadramento legal no artigo e grandiosidade, utillwu pela primeira vez
14 da Lei nll 6.368176, por associaçio cri- no Brasil o m6todo de filmagem atra~s de
piau".
minosa ou quadrilha e de pronto o Promo- câmaras de vídeo, estrategicamente esconOs fornecedores eram Luiz Ernesto tor P6bllco da Comarca, Dr. Franci.sco de didas nos locai.s onde a quadrilha oe reunia
Cisneiros, Geovane Contrelras de Aradjo, Assis Felipe, ~ cientifiCado c passa a acom- e fazia suas transações ilegais, o que per·
Fernando Meira, Aurea Ainez Ardaya e panhar e dar todo o apoio A ação policial, mitiu, sem dóvida, a prisoo de quase todos
os traficantes envolvidos.
Obed Farias de Oliveira, atrav~s dos trnfi· em salutar e proflcuo interclmbio.
cantes de Campo Grande e Corumbl!, CarHouve tarn~m uma complementaçlo
O Juiz da Jl Vara Criminal, Dr. Gen6los Roberto Ferreira de Assis e David sio Nolli, de posse dos fatos delituosos atra~s de cobertura fotográftca do feito,
Corre a de Re-t.ende.
imediatamente tam~m bipoteca seu apoio que registrou outras situações nlio posslveia
A droga vinha da Bollvia, por Corumbll A Operaçlo e expede Mandado de Prisão atra~s da cllmata de vldeo, permitindo as·
e Campo Grande, atrav~s dos cinco forne- Temporária para 34 envolvidos, no Brasil e sim um excelente trabalho de vigiiAncia c
cedores e chegava nas mios de Nijton Ce- no exterior, assim como 20 Mandados de inftltração, assim como a atuaçlio dos eks
farejadores foi decisiva na descoberta da
sar e depoi.s a Vilmar Pereira no RJ, que a Busca e Apreenslo.
droga, que estava muito bem camun..da e
enviava ao exterior atra~s dos •·mulas.. , e
O bravo mas reduzido efetivo da OPF
a quadrilha movimentava mensalmente cer- Jtajal torna-se pequeno e entio a SRISC escondida em volrios lugares.
Em 19 de oetcmbro óltirno, ocorre a
ca de 30 kg de cocalna.
envia 60 policiais de reforço, assun como o
Toda a droga era acondicionada em I"'· Canil da ORE, de BrasOia, envia cães fare- 6nica vftima fatal do evento, quando 6
morto pelas costas, Acelon Norberto de s•,
coles de Caf6 Mellita, embalada Av6t:uo, e jadores l"'S• colaborarem nas buscas.
alguns
dias ap6s ter deposto contra a quaem razlo da prisão de um integrante na
Era o dia 20 de agosto, data natallcia da
EllfOl"", a eqwpe passa a trocar Informa- Operaçlo Futa, que foi comemorada na drilha e coosiderado como "queima de arções com a Interpol, na Alemanha e na Sul- mansio de Pootiço, invadida e a quadrilha quh'O"', pois sabia demais.
ça, e a confirmar a partictpaçlo do umlo de<baraiJida, com a pri.sio do mesmo em
O trabalho da DPF ltajal foi elopdo
de Pootiço, Nilson, vulgo "Au'" e da advo- flagrante e outros, e a droga quo não apa- pela imprensa local e nacional, e princ:il"''·
gada da quadnlha, Dons, que altiliu doeu· recia. foi descoberta pelos eles.
mente pela comunidade da re&ilo, quedesconhecia a trama em que estava envolvida e
o risco que oorri.mloeus filhos e suas fanúlias, recebendo, o DPF Joreellno Luiz Rodrigues dos SautUo, Chefe da O.:k:pcia c
Coordenador da OperaçJo, um elopo UlCh·
vidual da SRISC e de volrios oegmentoo da
sociedade catarinense.
I'Oola sdmula do que aqw f01 mootrado,
entendemos que oem o den6do, a orpni.zaçio e o trabalho incansllvel de todoa quantos se empenharam nesta grandiosa missfo,
desde o seu Coordenador ao mais humilde
participante, bem como a pronta atuaçlo
dos membros do judieWio local, assim como a colaboraçlio das Polícias Militar e Cide SC, esta Operaçlo certamente n5o
leria o ~xito que teve e nem teria feüo ani·
verdrio, razão que acabou, tanto para o
DPF como para a comunidade, em uma
Alpn.s dos cart"'s apl'ft:ndldos t.m podtr da maior quadtUha de ttafkante:s do sal do Brull.
grande Fiesta.

w
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E a luta prossegue •••
Depois das etapas arduamente conquistodas aU aqui, persistem, ainda, ob.rt4cuJos que
nas par=. visam apenas o desgaste da jd sobrecarregada máquina judici4ria e da
paciincia daqueles cujo direiJO nõodeix.a dúvidas, pois está assegurada na Carta Magna.
Além do mais, a procrastinação das decisões t4o brilhantes da J u.tza da 4'! Vara
Federal, Ora. Selene Maria de Almeida, não embaçam a beleza e a lisura da Sentença
de n'! 1.975, que reconhece e reafuma o nosso direito constitucional à equiparação
salarial e que transcrevonos a seguir.
vcoeunento bdsico e a gratifu:açio mensal
SENTENÇA N'11975
AÇÕES ORDINÁRIAS/SENTENÇA N'1 de represcn~io, ressalvadas as vantagens
de caráter iod1viduale as relativas Aoature·
729
ta ou loeal de trabalho, ~m dos adicionais
por tempo de serviço e outras vantagens
CLASSE I
PROCESSO
Açio Ordinúia N<! 10erentes l auvidadcs de policial; condcnaçio em cusw e honorírios adYOCatkios.
1-983/90 (90.07&5-2)
AlJfOR(ES)
Foi dado a causa o valor de 315 BTN's,
Ney Cunha e Silva e
por autor.
Outra
Junwam procuroçOes c documenws.
AJ;>VOCADO(A)SJooõo 101!6 Cury
Citada 1 n! contesrou 1 açlo e alegou
RE(U)
UniJo
Federal
que a CF 135 c 241 ee limirou a determinar
(DPF/MJ)
a observincia do disposto em seu art. 39, §
NE)' CUNHA E SILVA E ASSO- 12, que nJo 6 auro-apliclvel, às carreiras
CIAÇAO NACIONAL DOS DELEGA- diseiplioadu em aeu TIL IV e aos delegaDOS DE POLICIA FEDERAL- ADPF, dos de p<>IJcla. Desta forma, não há nehum
identifu:adot nos autos, ajlrizaram a pre- disposiuvo constitucional que assemelhe ou
sente açio P$=10 procedimento ordinário equipare delegado de policia a membros do
contra a UNfAO PEDBRAL.
Ministério Pdblico.
Os autores, delegados de policia de
Nilo existe $"'U de semelhança entre
carreira do DPP, alegaram que a Constitui· atividades de juu federal, , P.rocurador da
çio Federal lhes assegurou a isonotuia de Repdbliea, advogado da Unillo c defensor
vencimentos com os cargos previstos em póblico. Os menibros do Mlnist~rio P6blieo
seu art. 135, ou melhor dizeodo, pela cor- sio agentes pol(ticos do Bstado, exen:em
respondtncia alJ expressa, ao do Mlnis~rio parcelas do poder. Os delegados de policia
Pllblico Federal. lsro porque o coostituinte sio funcionúioc pclblieos, hicrarqui<:aquis igualar as carreiras com folliiiÇio ju- meniC aubordulados ao Poder Exeet~tivo e
ddica, nivellodo num mesmo patamar, 10- 10 Poder Judlci4no quando no exerclcio da
cond:icJooalmcniC, os cargos pano cujo pro- polJcia JUdicWia e ~m sio submetidos
vuncnro se exi&e diploma de bacharel em 10 controle ex temo do Minis~rio Público.
Dirc•ro c pano CUJO cxerdcio ~ imprescindfAfumou que o prine!pio da isonomia
vel o conhccimcnro juridico.
deve eer aplicado para as denominadas
Afirmaram que OS COIDJ'ODCD!es de carreiras jurfdicu, mas dentro de cada
carreira jurldicas possuem atnbuições cor- carrcU'I c nio entre carreira cujas atribuirelalal e, em COniiOQMncia, s6 podem estar ções slo inteiramente diversas.
equiparados em nfvel de retribuição (CF,
Afirmou que o STF, no julgamento da
Açio OrdírWia n9 17110, suspendeu a efi241 ele 135,39 § 12, 37-XU).
A igualdade criada pelo art. 241 da cácia de tais dispositivos att ser fiXada a
CoiUtituiiio• indcpendc de qualquer legis- interpretaçio das normas constitucionais
laçio ordmária e nJo colide com o preceito que regulam a chamada "isonomia entre as
anti-isonómieo contido no inciso XIII do classes jurfdicas" e da que prolbe vinculaart. 37, porque foi cxccpeionada em dispo· ção de vencunentos (CF, 3 · § 12, 135 e 37Xlll).
sltivos cspeelfiCOS.
Os Autores replicaram.
Foi-lhes fruslldo o direito isonômico,
As panes nio produziram outras proadministrativamente, razio porque agnra o
vas.
requerem judiçialmeniC.
l'lwo ao Julpmcnro antecipado da lide.
Citaram vmos pareceres e trechos e ai·
o relatório.
guns junslas.
~.....,. a apticaçio do direiro isooômi·
Decido.
co referente 10 art. 241 da Coostituiçio,
l
detdc 06.10.88, com vencimentos corresEm preliminar, a n!, arguiu, a ilegitimipoodeotea 001 de procuradores da Repóbli·
ca, eaealooando-se 01 de sub-procuracloc dade ativa da ADPF (A. 16) c mesmo que
da Rcpclblica, procurador da Repclblica de tivesse nio dispOe de IUIOriz.ação expressa
11 categOria e procurador da Repclblica de espcc(fica dos asaociados para atuar, em
2' categoria, tudo na conformidade da Julzo, em nome deles.
Lei oi 7.725/89, com atualizaçio de valores
Isto 6, paralelamente A questão da legí·
pela correçio mooeWia, ncle incluindo o timaçio da Asaoc:iaçlo, a ~levanta o pro-

t

PRISMA

blema de bavcr em outras Varas Federais
outras ~Oes individuais, o que traria litispe~nciA.

Em geral, a titularidade da ação ainda
coincide com a titularidade do direiro subjetivo material.
0 CPC, no ICU artigo Ç!, diz que t in~nável que haJA norma col>cesslva da
leptimaçio no caao em que algum, ~
como pane agir em ]<!!Lo ICID ser o lltular
do direiro controvertido.
No a!culo XIX o principio prevalecente
era que o legltimado para
em Jufz.o era
o titular de um direiro iodiv•dual.
No &<!cuJo XX tornam-se mais comuns
as legitimaçOes extraordinárias ou heterodoxas, em quo. uma pessoa age por outra
como ~~eu sub6ututo processual.
E uma eoluçllo encontrada para tornar
acess!vel A Justiça sltuaçOes própriAs do
caráter coletivo c massificado do stculo

•F.

XX.

A conce)"illo tradicional do processo civil nio de..uva margem para a proteÇio
dos direitos coletivos,agora, chega ao Brasil uma verdadeira reviravolta dentro do
processo etvil.
Antes, o procestO era visro como questio entre duas panes, que se destinava l
ooloçio de uma contro~rsla a respeito de
seus interesses indlvid.WS.
As nonnas IObre legitimidade de procc·
dimeoro nio eram destinadas a demandas
IObre direiros que pertenceS9Cm a um gxupo ou ao pablico em &eral.
As refonnas no procestO civil se deu, no
mundo civilit.ado, no aentido de reconhecer
o papel importante, c a~ mesmo essencial,
dos 11rupos privados, como sindiearos e
assoc~açOcs para defesa de interesse coletivos. A preocupaçio tem sido, nas tlltimas
~cad;as. encontrar repre~eotaçllo efetiva
para mteresses antes nio representados ou
mal representados.
Cedo, pon!m, .., constatou que não
basta a repreJCotaçio adequada pano que os
interesses coletivos tenham acesso i Justisa. Hi uma necessidade de se correlacioaar
a defesa. dos direiros coletivos que foi dada
osaoctaçOes pela . _ Constituiçio e as
e~ncias dos procedimentos.
Õ artigo 59, XXI, da CF esW>elcce que
as entidades aseociativas, quando expressamente aut.orizadu, ctm legitimidade para
representar ICUS rillados judicial OU extrajudicialmente.
Portanto, previslo existe que concede
assocbçõcs legítimaçio extraordinária para
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as

31

agir em nome de teus filiados. A previsão
está na nonna constitueionlll. Nilo me pare·
oe razoável que 16 lei ordinúia poderia
autorizar a substituiçlo prooesaual, como se
uma nonna de hleruqwa superior nlo pu·
desse fazl-lo.
A utorizaç.lo oxpreaaa a que IC refere
a CoastJtuiçto upfa outorga deferida à
Assoc:ieçio por meio de uaemb~.a. lei ou
estatuto para que li~:: cada caso oon·
ereto em nome dos fi
.
Tambo!m nlo ~ 111Sta oom bons olhos a
~.. dos filiados outorsarem maodlldos à
AS$0claç!o para terem substitufdos em ju!·
zo. O prólWllO passo certamente, na linha
de racioclnio da Unillo, foi que os manda·
dos viessem aos autos. para comprovar e
regularidade da substitulÇI!o das associa·
çõcs. No caso de entidade oom centenas c
milhares de filiados viriam, cotAo para os
autos, centenas c milhares de instrumentos
de mandados. Teria sido essa a intençlo do
legislador oonstituinte ao ooletivizar o pro·
oesso civil? A juntada aos auiDS de uma ata
de assemb~.. ou odpia do estatuto autori·
zando as assoc:iaçõcs substitulrem seus fi·
liados perece a melbor aoluçlo.
Uma autoriz.oçlo lepl e &"~rica para
cada a.QI()ciaçlo .e:r subltituta prooesss~.al de
seus filiados nlo oonsulta aoa interesses
e segunnça dos filiados. Mas a Constitui·
ção não qualifa qual o tipo de "autoriza·
ção expressa" a que se refere.
A soluçlo de outorga de instrumento de
mandado por cada filiado à associaç_fo trará
dificuldades aos serviços dos cartónos judi·
ciais c ruio se ooaduna com a forma pela
qual os grupos deliberam sobre seus inte·
resses. Os interesses coletivos n4o recebem,
para sua canlllizaçlo, 01 mesmos mecanis·
mos dos interesses individuais. Veja-se, por
exemplo, como deliberam os sindicalizados
em relação aos sindicatos que os represen·
tam: sempre por meio de assemblc!ia.
Tenho adrrutldo que ISIO ooorra ~ pro·
nunc:iamento eselareocdor dos Tribunais

superiores ou do eg~sio Tribunal ad primária quando qualquer dos legitimados
qaem.
extraOrdinários pode açir IJl(lependente·
Ainda nio temos uma regulamentaÇio mente da açlo do outro. E ooncorrcnte
exaustiva do regime da coisa Julgloda nas subsidiária quando o les,atímado extraordi·
~s ooletivas.
n4rio só pode ag.r na omisslo do legatimado
- E de grande unJlOn.loeia a anQ.ise das ordimrio, deinndo, po~m, de subsistir
guantias constitUCIOnais do prooeuo nas Integra a legitimidade do diurno.
Nlo se sabe, aanda, relauvamen11C b
ações oolelivas. A oonfigureçio das ações
ooletivas e~. de certa forma. a extensão nossas novas "Ciaso acuons··, oomo ter-i
da coisa ~ altra parteL Nessas disciplinada a leg.umaçlo . . ttaorduWla. se
ações a aentença aun&C os oomponentes do as assembltias terto lepumaçlo autônoma
grupo, p:lrque do subllJtutdol ou rcpre- exclusiva ou concorrente, pnmária ou subsidiúia com os filiados.
sentados pela pessoe leptimada à ação.
As dificuldades sur&Cm com relaçlo às
Se não houver regulamentação formal.
pessoas do grupo que querem ser excluídas será necessário umaconstruçlojurispruden·
do processo porque noo desejam submeter- cial para definir essas quest6cs. Até lá
se i coisa julgada. A d6vida que reside, em penso que 6 mais prudente nllo excluir, de
nosso ordenamento jurfdico, é se essas logo, a possibilidade dos filiados terem le·
pessoas podem açir em açllo paralela à do gitimaçllo concorren1e primária.
órgllo legitimado para representar o gru~.
Quanto a alegaçllo da Uni!o de que a
Certos ordenamentos jurldicos possabi· Constituição Federal fala de representação,
litam a exclus4o do prooesso de quem não alguns reparos devem ser feitos sobre os
queira submeter-se Acoisa julgada. É a etc- métodos da ~ na interpretaÇão do texto
nica das clll&l act ion (Federal Rulcs of constitucional.
A Co~litu~ não~ um códago de pro·
Civil Prooedure, Rule 23, 'C', 2 d 'C', 3).
Em deoo~ncia da lacuna de nosso orde· cesso e nao se mlerpreta como tal.
oamento Jurldico, aobre a represeutatividaA falácia ~a busca da bteralidade do
de adequada riAS açõcs ooleuvu, 11enho ad· , texto, a estreueu de métodos puramente
mirido que memh""' de uma clas3e nio se· ! lógicos e outros defeitos de anterpretação
jam representado& pela Associaçfo, se não devem ser evitados no Darelto ConsbtuCJOacbaln que esta nlo es~ apta a garanllr aos na!.
membros dos grupos a melhor defesa JUdi·
Quando a ConstituiÇão afirma que as
cial.
entidades assocaauvas "'ttm leêtimidade
Não se pode {"'reler de vasta que a legi- para representar seus filiados cstd se
timação extraordinúia pode ser exclusiva e referindo Asubsutuiçllo processual.
No instituto processual c.le rcprcteotaconcorrente, subdividindo-se essa em concorrente primária c concorrente subsidiária. çio de pessoas Hsicas, o legaslador consi·
A )egitimaç4o autOnoma exclusiva, co- dera que o represeniJldo tenha interesse na
mo o próprio nome dit, exclui da posi~áo atividade do representante, ou que lhe seja
de parte principal aquele que seria o legati· 6til, em consideraç4o de seu presumido es·
mado ordinário, sendo a presença deste úl- lado de incapacidade, substitui-lo por pes·
limo irrelevante e insuncientc para a ins· soa capaz. Na substituiçllo prooessual, o le·
tauraçlo da açlo.
gislador não tem em vista a proteçlo de an·
A legitimaçlo concorrcn1e, t bem de capazes ou menos
O pressuposto
ver, não exclui a leguimaçlo ordin4ria do da legitimaçlo para agar do subsututo não 6
titular da relaçlo JUiidica bUgJosa. Diz-se a incapacidade do subsutuldo, mas o ante·

ClJ"l"''·

Juizado de pequenas causas
[QJ

partes, sendo que os outroc
15% necessitam apenas de
instruç4o, como ouvida de
testemunha, o 9ue ooorrc no
diciais nos cartórios, princi· máximo em 30 daas.
palinente nas grandes cadades,
O Juizado de Pequenas
e mostraram ser uma soluçAo Causas atende a problemas de
rápida e bwata pa<a o Ustado, t..lircitos do consuo:üdor, remupossibilitando um acesso r«p!- neração de Jl:Cquenos serviç-OS,
do e desburocrat4ado da po· brigas de viz.anhos, ressarci·
mento de danos, cobrança de
pulaç4o à Justiça.
~ Os Juízes, no entanto, a.osempristimos e acidentes de
tariam que fosse criado tam· triilsito, fazendo tambo!m con·
bo!m um foro especial para ciliações entre parteS litigian·
crimes mcoora., como os !ur- 10$, oonvcrsaodo e aoonselhansos, lesóes e cootnvençõcs, do e solucionando ~ dOI
que ainda slo submebdoo 1 casos, antes de se levar ao Jwz.
Um dos proble!N$ ainda
Justiça Comum, aobrecane·
enftenUI6os, i que a sentença
gando as Varas.
A efiei&lcia desta expe~n destes J ui7ados não tlm com·
cia pioneira da Justiça 8~ pettncia de exiçir a execuç4o,
leira está comprovada, ollde, pois se a par11C não pagar o
de 500 causas atendidas, 85% oombinado, o prejudicado terá
silo resolvidas rapidamente de entrar na Jusuça para conatravts de acordos en~ as seguir.
s Juizados de Peque·
nas Causas foram
criados para desafogar o acdmulo de prooessos ju·
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A sua competéncia, em
causas c!veis e tambo!m criminais, eslll prevista no artigo 98
da Nova Carta, mas que ainda
depende de regulamcntaçAo
pelo Congresso, onde os pequenos casos poderiam ser JUI·
gados a tempo, pois atualmen·
~e, de um modo geral caem na
m>p<anidade em razão da md·
quana judicial saturada e a sua
prescriç4o em apenas dois

anos.
Eates JUIZados fazem inclu·
Slve atendimento noturno, facilitando ambas as partes, e o
Juu; recebe um adicional de
5% e sente-te mais gratificado
em ver que a sua atuaçlo traz
algum bene!kio imediato, em·
bora quem mais lucre, em todos os campos,~ sem dóvida, a
comunidade.

PRISMA

resse do Jubstituto B& tulela jurisdiciooal
que lhe foi reoonbecido pelo leg.slador, ao
lhe defenr a legitimidade extraordin4ria.
O son110 comum indica que o constituinte nJo pretendeu dar aos filiados das
entidades usociativas o mesmo tratamento
processual que a leg)Siaçto ordiMna confere l defesa judiciafdos 1ncapazcL
Existe ainda, uma indicação no texto
constitucional que a bipótese t de substituiç!o processual, e n5o de representaçlo. A
norma diz que as asoociloç6es ~m "legitimidade'' para representar seus ft!Jados.
Quem tem legjtimaçlo para agir 6 parte.
O represcntaotc age processualmente em

tcr equiparados oos Yencimentot dos cargoo previstos no artigo 135, ou teja, ao do

Mirus~rio 1'1lbüco Federal, crn face do
principio da correspon~ncia ali expresso.
O artigo 241 da Constituiçlo no qual ot
autores fundamentam sua pretenslo dispóe
que • Aos doleglldot de po&ia de c:acreira
aplica-te o princípio do art. 39, § 19, correspondente às carreiras disciplinadas no
arL 135 desta Constituição".
Conforme 10 obaerva o art. 241 repor·
ta· te oos ~os 39, § 19 e 135.
O § I~ do artigo 39 reza que "A lei astcguranl aos aervidores da Administração
direta, isonomia de vencimentos para car·
nome e no interesse 31bcio. não sendo. pois, zoa de atribuiçOcs iguais ou as10melltados
parte.
do mesmo Poder ou entre servidores dos
Um argumento, todavia. t fundado o Poderes Execubvo, LegislaUvo e Judi~
bastante para oe entender que o inalo XXI rio, ressalvadas u vantagens de car4ter indo art. S'l cuit)a de repreoentaç!o c nlo de dividual e as reiabvas l natureza ou ao local
substituiçlo. É que na substituição nlo há de trabalho.
lugar para autorizaçlo dos substituldos,
O§ 19 desse arti,~to. POrtanto. ftXa que a
acja em nlvel constitucional. lelUII c cstatu- lei asaeguranl ilooomia do veDCimentos para
tlirio. Quando há autoriz.at;io éJo btular do cargos de atribuiç&s iguais ou asaemelba·
direito entlo a b.ipó(.cec tele repretcntação, dos, dentro do cada Poder ou entre os serque nlo ac confunde com o instituto de vidores dos Ir& Poderes.
Jsonornia. em Direito, c! o tratamento
substituiçllo.
Surge, assim, a peculiaridade do caso iguaUtJirio para situações iguais entre si, e
coo<:rcto, pois a Auoeiaçjo está autorizada por conseqileocia desigual "'"'' situações
pelo tcu estatuto a repretcntlt os interesoes dosigum entre li, na exata medida dessas
coletivos. Por consegumte, se a Associaçjo desigualdades (Ruy Barbosa).
O conteódo do § I~ do arti$0 39 se funestá le~timada a ajlir em juízo em nlvcl estatutlirio, nlio pi'<ClSil do consentimento dos damenta, portantO, no seguullc manda·
associados para representá-los, e a! estamos mento, imposto AAdministraçlloe parao ledW!te de um caso clúsico de substituiçlo.
gislador, quando editar leis de pessoal:
tcmpre que notar a igualdade ou a acmeo
Jhança mencionada na CF, IOJ" mesmo de
cargoo ou empregos de um Poder compaPretendem os autores a apUcaçlo do rados com os de outro Poder, sempre que a
l'rincfpio i!onOm.ico do artigo 241 da respectiva esfera de governo verifaca.r essa
Consutuiçlo, para terem vencimentos cor- igualdade deve-' igualar, correspondente·
respondente5 aos do Procwadores da Re- mente, a remunenrçlo búica deSICS cargos.
póblica, alegando que tegundo essa norma Aliás, há dtcadas essa nonna JÍ faz parte da
constitucional ..seus vencimentos devem Consolidação das Leis do Trabalho: o tra-

balbo igual correspondente a salúio i~
O§ 19 do artigo 39 consagrao pnnclpirt
da igualdade para os cargos de atribuiçoe1
assemelhadas ou iguais, do mesmo Pode•
ou dos tds Poderes. A Constituição anterior trazia regra oemelbante,limitaodo-oe a
daspor que os vencimentos dos cargos do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário nlo
poderiam ser auperiores aos pagos ~lo Poder Executivo, para caraot de atribuiç6es
igum ou auemelbadas; por1an;o o6 dizia
respeito ao peaoalestatutúio. E o que dis·
ponha no texto da Constituiçlo de 1967 e a
l!mçnda Constitucional nt I, de 1969.
E incontestável que o legislador constituinte quis unificar e ampliar o direito dos
aervidores póblicos, submetendo a Admanislnl;lo, enquanto gestora do pesaoal, a
princfpios de conduta, entre eles o de dar
tratamento igualaoo: iguais.
De um modo geral, pode-se assinalar
que a Constituiçlo do 1988, ciente de que
este pais ~ uma repóblica, dou grande uopor1Aocia ao princ{pio da igUOldade, tanto
que no prdmbulo ji consta que o princfpio
isonômico 6 o valor fundamental das instituições que o Constituinte iria plasmar.
que a igualdade 6 a marca fundamental e o
nws eanct.erfauoo principio jlrldion-polltico do sistema republicano.
Em nossas Consti~s republicanu
anteriores, c a do Im~no, esteve oempre
presçnte o prinefpio da igualdade perante a
lei. E a isonomia formal. significando que a
lei e sua apliaoçlo trata a todos igualmente,
tem levar em conta as dis11Dç6es do gJVpoL
A atual Constituiçlo, diferentemente
das anteriores. deu proemin~ncia com a
reali.zaçáo da igualdade material.
José Afonso da Silva, na Clltima edJÇio
do aeu "Cuno do Direito Constitucional
Positivo" alber&• um ensmamento IObre a
questão da igualdade que merece transcriç4o eesclarecedora:

e

Aeronave do
DPF
entro do Prognrna de Reforma
Administrativa do Governo Federal, o nos110 órglo recebeu o
avião que aervia aos altos fuocionúios da
Secretaria da Administraçlo da Presid~ncia
da Repóbloca, no governo anterior.
O ato foi no bangar da SecreWl&, no
Aeroporto Internacional do Brasllia, tendo
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Joao Santana transferido ao nosso Diretor-Geral a

o Secrowio do AdrrunlJtraç&>

aeronave, que está tendo usada basica·
menu: no apoio às ope111Ç6es do combate ao
tt1lfico do drogas.
A sua mcorporaçlo l ORE agili>.ou sobremaneira o apoio c o transporte de equipes, equipamentos c pessoal em atuação
em operoç&s. que normalmente oe dotcnYO!vem nu IJorcsW da Amazbnia, em regiões do fronteiras, de diffcil acesso por
viatura c em locais looglnquos.
A aeronave está operando com um comandante emprestado do outro órglo, Miguel Angelo Cordeiro, e com um co-piloto
do nouo órgão, o APF Julio Cesar Pites, j4
PRISMA

Moetnto em q..e o Sea-eUrio ele Admlnbtra<Jo, Joio Santan.a, tn.nsftria
qKa. Mentaria, no t'fpitlto da alual rtrorma administratin

que o DPF nlo possui em seus quadros o
piloto de aeronaves, mas cuja proposição j4
estl: na Secn:taria de Administração,
aguardando decislo.
O avião é um modelo Xingu, da Em·

10

DPF o a.U. d:a-

braer, fabricado em 1979, com o maior
ndmero de horas de vOo do mundo para
este tipo do oeronave, e considerado pela
própria Embracr, na Clluma revisão, como
sendo tam~m o mais conaervado.
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"O c:ooc:ei10 de igualdade proYOCC<J po·
siç6es exttemadas. H' 01 que sustentam
que a desigualdade ~ a canctedsôca do

un1verao. Assim. os seres humanos, ao

c:ontrário da afumativa do art. I~ da
Declaração dos Direilos do Homem e do
Cidadllo de 1789, nasoem c perduram
desiguais. Nesse C850, a igualdade nllo
passaria de wn simples nome, sem sigrufiCIIÇio no mundo real, pelo que os
adeptos de$Sa c:orrente silo denominado~
nooún&listas. No p6Jo oposto, eooootnunoc 01 idealistas, ·que poatulam um igualitarismo absoluto entre as pessoas. Aflrma-ec, em verdade, uma lguallibcrdade
natural llgada à hi~tcec do esllldo de
natureu, em que re.nava uma igualdade
absoluta.
Era. em CS!Ifncia, tarnbtm, a pos;ção de
Rou.sseau que, no entanto, admitia duas
es~c.es de desigualdade entre os ho-

mens: uma, que chamava natural ou fisi-

ca, porque estabelecida pela natureza,
c:onsisteollO na düerença das idades da
sa4de, das forças do c:orpo c das qualidades do e.pfrilo e da alma; outra, que
deDOtiWiava desigualdade moral ou pollôca. porque depende de uma ~de de
c:onvençllo, e ~ estabelecida, ou ao menua auwrí.Lalla, pelo con.scntimcnto doe
homens, consistindo nos diferentes privik!gios que uns gozam em detrimento

doi outros, como ser mais ricos, mais
nobres, mais poderosos.
Uma posiçllo, dita rcabsta, reconhece
que 01 homens silo desigU&JS sob mdltiplos aspectos, mas tam~m entende ser
supremamcnte exalO descre~-los como

cnaturas ~uais, pois, em cada um deles,

o mesmo mtema de características intetigfveis Pt?J>Orciona, A realidade individual, aptidão para existir. Em esstncia,
como ocrcs humanos, nllo sc ~ como
deixar de rcc:onbccer taualdade entte 01
homens. Nilo fosse usam, nllo seriam
seres da mesma es~cie. A ~ualdade
aqui se revela na própria idenbdade de
e~ncia dos membros da cs~ie. Isso
nllo exclui a possibilidade de inQmeras
de~lldades entre eles. Mas silo desi-

especifocaçio da JUStiça formal, indicando a caractedstica c:oostirativa da categoria esseocíal, chegando-se As formas:
cada um segundo a sua necessidade. a
cada um segundo seus ~ritos; a cada

um a mesma coisa. Porque existem dcsigualdade, 6 que se aspira à igualdade
real ou material que busque reali1.8! a

igualizaçllo das c:ondiçócs desigUIIS, do
que sc extrai que a lei geral, abstrata
e impessoal que LDCidc em todos agualmente, levando em conta apenas a agualdade dos indavlduos e nllo a igualdade
dos grupos, acaba por gel"ar mais desisualdades e propiciar a mjuniça, dal por
que o legislador, 110b 'impulso das forças
criadoras do direaiO'- como nota ~r~ Sarotte - 'teve progressivamente de
publiear leiS setonais para poder levar
em c:onta dtfereoças nas formaç6e• e
nos grupos socials: o direito do trBbalho
é um e><emplo tlpioo' (Páginas: 189 e

190).
Em vúias nonnas a ConstituiçAo pro·

numa esfera f'tica de regras vinculadas
a situaç6es reais, cujo exame doutrioMio

e concc,.tual dcmoastra como o instituto
de ISonOillll e volveu juri<hc:aroenlle, desde os formalismos do Estado liberal atl

os conte tidos substanciais expressos na

materiatidade de uma nova c:oncepção
de E.st.tdo, que cada vez mais protege e
interesses da pessoa humana, na
órt"ta admuustrativa. com aquele grau
de fundamcntalidade e ef""'=aa que só a
ConsbtUIÇIIo c:oofere, de tal 10rte que,
ao dire ito ger al de i&aald ade prossegue mais adiante
'se acrescentam nos textos constitucionais, tornando
mais complexa a mat6ria referente a
esse valor fundamental, os direitos espeeiais de igualdade, que tem portanto uma dobrada rigjdez e uma proleção solene,;oente inequhoc:a, particularitada pela anteoção do consbtumte e fora
do alcance e iniciauva do l<:gislador.
Tanto quanto o apticador, 1ica este jun-

amean

gido a observar e nlo contraditar a

curou efetivar a agualdade real para unpedir
norma constitncional especffiea,
que o legislador e o jUiz, inl!uenciados por
formuladora de detcrmiaada igulfatorcs políticoc, econômicos e
dade Utica..
o caso precisamente
transformasse a igualcJade real ou matenal
da ilonomia estatufda pelo t I~ do
em igualdade formal.
artiso 39 c sobretudo pelo arti&o
Também PauSo Bonavides em ensaio
135. em fAvor d.as carreiras disci ...
publicado na APESP (1989) tam~m menplinadas n o Tit ul o IV da C onstic:iona a forma c:omo as Constituições estão
tuiçlo l'ederal' ."
procurando a concretiz.ação do pnnápio da
Pois bem, o artigo 135 mencionado pelo
Jiualdade, para que a formulaçllo geral da artigo 241 declara que, tendo c:omo teto os
doutrina tradiciooal nllo de ao legislador e '"ncimento. pej;OS pelo Ex«utn·o, o art.
ao aplicador das normas constitucaonaas 39, § 1•. se arlx:a As carrearas dascarbnadas
uma discriçllo que acabe por anular a agual- no Titulo IV da Constituiçlo.
dadc real Nesse rarecer o jurista meneioAs carreiras discipbnadas no rrtulo IV
nado escreve que:
da Constituição são denominadtlS carreiras
"a igualdade no texto da Constituição jurldicas.
deixou de se restringir unicamente
As urreiru jurldicas c:omo funções
Aquele espaço abstraiO e ge~ric:o. onde essenciais A Justiça são as do Mmistirio
a1iú permanece c:om seu raio de uni- P11blioo (art. 127 a 130), a Ad•ocacia-Geversalidadc tulelar, para expa.ndar-sc 1 ral da Unaio (arts. 131 e 132) e Ad•ocaaa

-w..
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Ordem do Mérito Militar

l'·~s

fenom!nicas.; naturais, fisicas,
mora.i.s, pollticas, sociais etc.
Arist6te\es vinculou a ido!ia de igualdade
l ~ia de justiça, mas, nele, trata-se de
igualdade de justiça relativa que dá a ca-

da um o seu, uma igualdade - corno nota

C~ -impensável sem a desigualdade
c:omplementar e que ~ satisfeita se o legislador tratar de maoen Jiual os iguais
e de maoeinl desifual 01 desiguais. Cwda-se de uma jusbÇa e de uma igualdade
fotma~s, taoiO que nlo ocna InJUSto tratar diferentemente o escravo e seu proprioulrio; sé-lo-ia, po~m. se os escra-

vos, os seus senhores, entre si, fossem

tratados desigualmente. No fundo, prevalece, nesse critlrio de igualdade, uma
injUStiça real. Essa venfocaç~~ a
evoi~J511o do c:onceiiO de ig
de
inJUsbÇa, a fun de se ajustarem As concepções fonnais e reais ou materiais.
A justiça formal c:onsistc om um 'prinápio de açllo, segundo o qual os seres
de uma mesma categoria esscoclal
devem ser tratados da mesma fonna'.
AI a justiça formal se identifica com
a lauaJdade formal A justiça coocrcta ou material, seria para Perelman, a
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o dia~ de agosto último, Daa do
Soldado, foa condec:orado c:om a
MedalhJl da Ordem do Mérito
Militar, no grau de Cavaleiro, o DPf Jofio
Batista Campelo, atual Secretário-Geral do
Tnbunal Regiooal Federal- I' Regilo
Junto c:om o Dr. Campelo foi c:ondecorado tarnbtm o Vice-Presidente e Corregedor do mesmo Tnbunal. Dr. Anselmo Santago, bem como v:lrios Ministros de llstado, Autoridades Civis e Militares que de
alguma forma prestigiaram o Ex~rcito
Brasileiro.
Esta Medalha foa criada em 1934 com a
fmalldade de agraaar os militares do Exército, Marinha, Aeroniuüca e Forças Auxatiarcs, Militares Estrangeiros e a cidadãos
que hfljam prestado relevantes serviços ao

do OPF, e c:ona uma folha de sen.oços que é
diffcil se destacar qual o maís unportante,já
que por onde rassou, deixou sempre a marca indelével de compe~ncia e dedicação ao seu ideal e ao nosso órgGo.

Ex~rciiO.

O Dr. Campelo ~ ainda um dos bravos
re"'l"CSCCntes da primeira turma de lospeiOrcs de Policia Federal, do Concurso de
1969, tendo trabalhado em diversos sctores

••Dr·

Aood- Sullop,poc0 Dr. C.mpot.
ocosiio do ,...blm<oiO do M....,lbo do Ord""
do Mfrito MUltar.
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e Defentaria P6blica (artS. 133 e 13<4).
Sio e - . carteinos que "" aplica o prillcfpio do art. 37, xn e o art. 39, § li.
O já citado Jost Aforuo da Silva afuma
que o artigo 135 da CF ~ uma aplicaçlo do
que deDOmUJA "isonomia cooetelll".
Oisp6e, portanto, 1 COftSiituiçio que aos
Delogadol de Polfcia aplica-li' o princCpio
da isonomia. correspondente As carreiras
disciplinadas no seu Titulo I V.
E interessante notar que todas as car"'ins daquelo TIWio do düe..,ntts entre si.
lndap-lt,ISSÍID, porque enw:ndeu o Constituinte de tratar igualmenlt os desiguais.
Não se pode cogitar que o legislador desconhecesse as pecullaridades de cada car"'ira c:Jtada no T~Wio lV e a de Delegado
de Polfcía. A impresslo que resulta do
w:xto constiruc:ionál ~ que o Jogisbdor verificou que h4 fato"'• comuns nessas car"'ins: exill"m fonnaçlio jurídica. trabalham
com a apticaçlio da lei em casos conc..,tos.
O tratamento igual, por conseguinte, nio oe
~ a carreins i&uaís entre si, mas do
iguals IOb o aspecto tomado em consideração pelo legislador como "'lovanll:: do todas car"'ins essenciais ao funcionamento
da Justiça.
Os delopdos de poUcia de carteira
exercelll fuoyies eueoclals l Justiça. paltic:ularmonte nas atribuiç6es de poHcia judiciária e apuração de inrraseses penais (art.
144, § 49). Estao conslituciODalmentc localizados no dooúnio da defesa do Estado e
das instillliç6es democnticas (Titulo V),
do órglos encaregadol da P"'5Crvaçio da
ordem ptlbllca. Exercem funções que se
assemelham ls do Ministi!rio Pdblico, na
sua atribuiçiio consliwcional de defesa da
ordem jutfdica, do "'gime democntico, dos
inlt..,ues sociais (art. I 27) e no e<erdcio
dos pode"'s de ~. de investigaçio e de
prow:çio do patrimônio ptlblico e social
(art. 129, 1,11 e VHi).
Com no!Jlçlio aos delegados de policia de
carreira, em particular, o Di.llrio da Assembltia Nacional Coostituinte de 30 de junho
de I 988, fl"blioau a IO&UiniC clcdançio de
voto:

"DECLARAÇÃO DE VOTO
Sr. P..,sidente,
Ao enlll'jo da votaÇiio do artigo 67 que
estabelece: 'Aos Delegados del'olfcia de
carreira aplica-10 o princCpio do ~
44, f 8'1, correspoode is carreiras disci[>bnldas no f 4' do artigo 156 desta
Constituição'. A Asoembl~ia Nacional
Constituinte resgatou divida que há
muito ll:mpo o Congresso Nacional impediu que oe consagrasae.
muitos
1001 os Delopclol de Pollcia exigem
igualdade de vencimentos, relacionados
com os membros do Minisltrio Pllbtico.
Na verdade o Delegado de Polfcia de
carreira precisa ganhar o mesmo que o
Estado paga aos Promotores Pllblicos.
Nio 11:m cabimento a ~ reio.anll:. Para que essa injusuça fosse reparada a Coostituinll: aprovar' a medida
contida na emenda de fusão.
Assim, as lide~ da Assembléia Na-

H'

cional

Constitumte, dest.,..,...mcntc,

Gastone Riglu, Michel Temer, lboen Pinheiro, Plfnio Arruda SampaiO, Paulo
Ramos, Roberto Cardoso Alves, AntOnio Britto, Joiio de Deus Antunes, Miro
Teixeira, Antonio Pedro$&, Bonifácio de
Andrada, Nelson Jobim e Arnaldo Faria
de Si. Realmenle os CoosiiWmtts all:nderam os Dele&adol de Polk:11 de carnoira, tanto que no acordo ncou dito: 'O
fun deste acordo ~ estabelecer o principio da isonomia dos vencimentos dos
Delepdos de Pollcia de carreira, com a
norma conslllllcional que estabelece isonomia de vencimentos entre os magistrados, os membros do Minist6rio P6blico, os Procuradores do Estado e os Defensores P6bllcos'. V~-se que a Assembléia Naciooal CoostiiUinll: all:ndeu l
igualdade de vencimentos entre Delogados de Policia e Promotores Póbticos.
Aos Delegados de Polfcia de carreira
aplica-se o principio do artigo 44, § 82,
corres~ndente ls carreiras di!ciptinadas no§ 4l' do art. 156 desta Coostillll-

g<'fun desll: acordo~ estabelecer o prill-

cfpio de donomia dos venc:im entos dos
Delegados de PoUcia de Carreira, com a
norma constiwcional que estabelece a
isonomia de vencimentos entre os ma·
gistrados, os nw:mbros do Minlsll!rio
P6b!ico, ot f>roc:wldoJCS do Eslado e ot
Defenoores Póblioos.
Brasllia, 29 de junbo de 1988.
Registra a modificaçlio - lbaen Pinheiro
- Cardoso Alves - Ubiriuon Aguiar PlfJüo de Arruda Sampaio - Michel Temer - J""' de Deus Antunes - Paulo
Ramos - Farabulini Jt!nior.
Os textos dos artigos I35 e 241 da
Conslituiçlo no velam que o prdprio Jogislador se encarregou de fazer a assemelhaç&o

entre os cargos. 4
Os artJ&OI 135 e 241 se completam. O

pnncfpio da oonomia ~ o que está contido

nessas duas normas, as quais expressam a

vontade da Assembléia Nacional ConsliWin)e.
E bem verdade que o art. 39, § J9,m~~~
da aplicar o pril>dpio da oonomia aoc carg os de atr1bwç6es iguais ou asseme!bados.
O artigo 135, contudo, niio fala de car,os,
mas earreiru. O legislador constitumte
n5o cogitou de cargos quando considerou
que o.< cam-lCU juriclias do qualificadas o
bastante para "" lhes apbcar 1 isonomia de
vencimentos. De fato n5o existe a menor
semelhança funcional entre os carpa de
Delegado de Policia e de membro do Minislirio Póbllco, de Juiz e Minislirio Póbtico, de Juiz e Advogado da Unilo, etc. Mas
~ preciso oe constatar que o art. 135 alo ae
refere a cargoa, como f111. o art. 39, § 12.
mas si.m a carreiraa que, para nos de
vencimentos. devem ter uatamento isonO·

mico.

Caso se 1nsista em ler o artigo 135 "cargos" oode uli escrito "carreiras", o arti&o
vai ser tido oon\0 inexistente. ou um erro
de tipografia quando da impresslio do texto
constitucionaL
Nem os cargos dentro de uma mellllll
carteira ltm 1guais alnbuições porque aenlo, pazeoe 16~, não haveria mesmo uma
camara. Se for dada uma inll:rpretaÇiio no

Curso na Justiça Federal
a oemana de OI a 06 de lll'll:mbro
conenll:, foi realizado pelo Centro de Eswdos e Aperfeiçoemento
dO$ Servidores da. Justiça-CEJ, DO Audit6..
rio da Justiça Federal, em Brasllia, o Curso
de Processo Administrativo Oi!ciptinar,
sob a coordenação do OPF Jost Armando
da Costa.
O obJCiivo do Curso foi de dotar os
participantes de conhecimentos jurldicos na
ánoa do Direito Administrativo Disciplinar,
a fim de capacilá-loo no exereír:lo das ta.efas relacíooadas com a feitura dot vúios
procedllllCntos adlllll1lstrativos dúciplinares, notadarnenll: o Processo Disciplinar.
O Cuno foi ministrado para os Diretores de Secretarias de Recursos Humanos
dos TribuDftis Regionais Federais da 1!, 2!,
3', 4! e S' Regiões, OÚ melhor dizenclo, de
PRIS MA

todo o Bf3Sil, e wn~ do Superior Tribunal de Justiça, aos Direta...s de Divislo
de Legislação de Pessoal e Supervisores das
SeçOcs de Pessoal das Seções J udaciárias.

O Curso foi todo montado e ministrado
por inll:granll:s do DPF, oenclo os expositores os Drs. Sebastião Jost Lessa, Jost
Erddio Nunes, Ivo Valério dos Santos e
Cebo Luiz Braga de Lemos, e os orientadores foram Sebaslilio Lessa, Antonio
Wibon Ribeiro e EUvai Santot Nascimento.
Segundo 1 Duetora do CEJ, Ora. Ulia,
o Curso foi um sucesso absoluto, destacando a atuação do Dr. Armando c de todos os
ellpositores e orientadores, que ,. desdobraram para que 10 obliV.soe o b.ito con~tguido, de forma volunliria e eatpODIAoea,
pois para isto nada receberam.

-

O C>IIOI'dco- , OPF Araoaado, ""' - tralda C:OD.... a.D . . putid.paDCel de
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sentido de que os carg06 !Alm de ser substancialmente 01 mesmos, vale diz.er, .~
com as meiiiiU atribuiçócs, resWio mutilizadoo 01 artigos 39, § li e 13S da Constituiçlo.
Em parecer dado pelo Prof. Jost
Afonso da Silva, sobre o arL 7'1 da Lei
19189, do Distrito Federal, ~ue estabeleceu
que oo Procuradores do DIStrito Federal
~m direito Aisonomia de vencimentos com
oo membro. da cam:íra do Mws~rio 1'11bbc:o do Dlstrito Federal c dos Territ6rios,
uoo termos do art. 135 ele arL 39 § 19 da
Cooslituiçlo Federal. foi enfrentado a
qucstlo da doutrina da •isonomia inlCma".
"A tentativa de dcsqualificar o art. 135
da Constituiçlo levou a cogitar do conceito de dc>nomia compartlmeatada,
que a Representação procurou aplicar,
mas nitidamente e~ntrou dificuldades
(lls. 26 dos auto<s.). Tcrfamos, segundo
essa doutrina: o Estatuto da Magistratura aplicaria o prindpio da isonomia
entre u carreiras do Poder Judici4rio da
Unilo eM~ dos Estados, como ficaria?); no 'Mini<l~rio Pllblico, o
art. 128 distinguiu dois grandes ramos
da instituição, pelos mesmos cri~rios.
Ora, a Lei Complementar que venha a
organizar as carreiras do Minis~rio 1'11btioo da União devel'll apticar entre elas
o pnndpio da isooomia' (e quanto ao
outro ramo: os Minis~rios Pllbbcos dos
Estados, tambm\ entre eles, igualando
tudo?) c por ai vai com mais difoculdade
em rellçlo As demais carreiras de que
cuida o art. 135, não se CODJCguindo
exemplificar sua aplicaçlo As carreiras
de Procuradores e de Defensores Pllblicos.
A tese da isonomia compartimentada.
assim, nlo satisfez, po~ue lofO se ~
~ mio de outra cSI)<!ae: a uoaoaua
111teraa. que~ coisa diferente. Cita-se o
Prof. JO!I! CreteDa Juruor, que, no seu
parcc:er suntado aos autos, mencionou,
de passagem, a isonomia interna. 'dentro

uma tal isonomia interna. Os vencimentos alo futados por !*lrlo ou refen!ncia que ae aplica a todos os cargos da
mesma classe (mesma entdrocia, mesmo
níveO. Eat.&o, nio tem o -nor c:ablmeato co&itar de dc>nomia dealro da meama classe ou DO ICÍO da
carreira.
um .. hi de querer (ater Isonomia de uma c laaae para
outra..
De fato, As vezes, de uma cllwe para
outra, nlo ~ sequer difere~ de atribwç6es. Um Promotor de pnmetra eotrincia nlo tem tarefas diferentes de um
Promotor de seguoda eotrlrocia, assim
como um Procurador nível 1, voa de regra, faz o mesmo trabalho que faz um
Procurador nível 11. Um Juiz de
primeira entrâru:ia desempenha a
mesma atividade de um Jui.t de segundaentl'llncia. Muda-se um pouco apenas com a especializaçlo das Varas
nas {)ptuus: Juiz Cfve~ Jua Criminal,
etc. O Defensor Pllblioo de uma entrlncia inferior faz o mesmo que um de entrlrocia supenor. Aplica-se agora a dita
isonomia tnterna e um Procurador nfvel
I fica com o direito de ter o m..•mo vencimento do de nível 11. o Oafensor Pó·
blico de primeira entrância reivindicanl
vencimentos iguais ao de segunda en·
tdncia, eu:. Auim, a aplicaçlo da pre&ensa iJOOOf'llia interna cem como re:sul·
!lido absurdo a destnbuiçio das carreiras, de onde se conclui que nlo t isso
que a Constituição quer, especialmente

e

em relaçfo a tais carmras que ela própria dJJCJpbna e dd tratamento especial.
A interpretaçlo :ásterMtica leva-nos a
ooncluir que a aplicação da isooomia de
vencimentoS preVISta no arti~o 39, f 1', 6
para oo servidores da admin&St:raçlo direta
em geral, estadando a depender ele lei que
estabe~a o regime jurídico ónico c planos
de earrelta com. classificação de caraos.
Com relaçalo ao grupo de carreiras JUrídicas e sua assemelhaçalo decorre diretamenle da Constituiçio. O artigo 13S faz a
t.açlo imediata do princ(pio da iJonomia
~ \'tocimentos..
Por fun, 6 necessário ainda que ,. aborde o art. 37, X lll, da CF que prolbe a equiparação e a vinculação de vencimentos.
O inciso referido tem a seguinte rcda·
çalo:
"é vedada a vinculação ou equiparoçto
de vencimentos, para efeito de remuneraçfo de pessoal do serviço pdbbco,
ressalvado o d~to no inciso ltlterior
e no art. 39, § 1-.
Ivltl Barbosa Rogolin, em ..0 Servidor
Pdblico na Constituiçlo de 1988'., fu. comentário pertinente ao inciso X 111 da
Constituiçilo:
"Es~ prolbida, na Carta, a vinculaçlo
ou a equiparação de vencin1entoo dos
servidores pllbtioos. Isto SJ&DÍfiC8: ni1o
pode, cada esfera de governo, cada
peaoa pol!tJca (Uni5o, Estados, \luruclpios) atrelar a remuneração de seu pessoal: I) uma a outn, e b) cada qual a
lndioes ou fatores estranhos l sua órb1ta,

Um novo órgão na estrutura
da Polícia Federal no

DEASP vem funcionando
p~<ho do
MirUs~no da Justiça, sendo sua pnncipal
atividade o controle das empresas espeei2lizadas em segurança privada, autorizadas
a funcionar pela Comissão NactonaJ Exeda mesma classe•, assim oomo, tamb6m,
cutiva para Assuntos de Vigilància e
o Prof. Fábio Nusdeo se refere à 'isoTransporte de Valores, da qu:tl o DPF G:tlnomia dentro de cada carreira c não endino é o Pres1dente.
tre as ~iras' ou 'no seio daquelas
A atuaçalo do DEASP nas dem3is ireas
carreiras'. E preciso diz.er que o Prof.
de sua competlncia depende do Plano NaCreteDa Junior nt> compartilha da tese
da Re~nlllção, pois, no seu parcc:er
cional de Segurança Pllbbca, elaborado
oferecido l Associaçfo dos Procuradopelo órglo e submetido l inst!ncoas superes do estado de São Paulo, nlo menriores, pelo qual é proposta a criaçio do
cionou a isonomia interna em rellçi>
Sistema Nac10nal de Segurança P6blica,
aos Procuradores. Ao contrário, con· pessoas:
cuja composiçlo rellnc a Policia Federal e
normatizar
e
fiscalizar
os
serviços
cluiu que, sendo as carreiras de Procuos demais organismos encarregados cons·
radores dos Estados e do Distrito Fede· privados de segurança; e
- prover os serviços de Secreua.ria-Exe- titucionalmenlt' da st"gurança pdbl~a no
tal, sem menor dóvida~ usemelhada.J A$
do Minis~ri> Peíbbco c da Magistratura, cutiva do Conselho Nacional de Segurança pais.
funcionamento desse
tema eslá
deve rio ser cootempladas pelo beneficio Pllbbca- CONASP.
da oooomia de verx:imentos com estas.
O novo Departamento 6 dlri&Jdo pelo prccoruzado pela observânela, em lmboto
Falar em isonomia dentro da mesma DOSJO compenbeiro DPF Amaury A pereci- nac:ional, do Programa de lnteiJ'IIÇio das
classe ou dentro da mesma carreira ~. do Galdino, e assessorado pelo DPF Milton Informaç6es sobre mandado. de pnalo,
data vcllia. nlo levar em conta a es- Bairros da Rooa. este recentemente condu- identifocaç!o criminal e civil, verculos furtrutura das carreiras. Estas alo organitados e roubados, armas de fogo, "mndus
7.adas em ~rie de classes, chamam-se zido à chefia de uma das Divisões do
operandi",
alc!m de programas de atuação
DEASP,
que
possui
na
sua
estrutura
básica
entrâncias, níveis, refen!neías. Cada
clute compreende um grupo de cargos uma Assessoria, cinco Divisões e um Servi· conjunta dos órglos policiais, aprimoraidenticos; Procurador nível I, Promotor ço, sendo suas denominações e funções mento de recursos humanos e obtençlo de
de primeira entr4ncia, etc., com o objeto de proposta de Regjmento Interno tecut$0$ fuoanceiros e materiais condW!nmesmo padrão ou refen!ncoa de venci- ainda nlo publicado.
tes oom a necessidade prionlána em que se
mentoS. Estes slo fi.xaJos nlo cargo a
DeVIdo l cartncia de recursoo humanos traDSformou a segurança peíblica no Brasil
cargo, para que pudesse decorrer dai e materiais, aqui ineluldo o espaço flsico, o dos dias atuais.
eventual discrei>4ncia de uns para os
outros, de modO a justifiCar o apelo a
k!m do Departamento de Polfcia
Federal. a SccreWia de Polfcia
Federal possui em sua estrutura, o
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA - DBASP,
criado na ampla reforma admWstrativa que
marcou o inicio do atual Governo.
A sua compe!Alncia legal~:
- artlcular-se com os órgtlos do sistema
de segurança p6blica no combate l crirnioabciDdc e l viollncia de qualquer natureza;
- promover ações para a preservação
da ordem pdblica e da incolumidade das

o
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de qualquer oatureu ou origem. é .e- processo aplicativo, compreender e dirigir a dernas do constitucionalismo, refletc a
dadl, na primeira hipótese (equipara- efiCfcia normativa do texto constitui a ta- preocupaçio com o principio da igualdade e
com a busa da semelhança e do real, mor~). que gualquer peuoa jutt'dk:a de refa primeira do Direito Constitucôonal.
cllreito p6bli<lo ini.Cmo (p. ex., o Estado
A promulpçlo de uma nova Constitui- mente por meio de oormas de ignatizoçlo
de Sergipe) equipare, por lei sua os çlo gera virioo questionamcntoa.
dos desiRuais.
.encimentos de dei.Crminada categoria
A promulgaçlo da nova Constituiçáo
Th. Cho!nl! referindo-se l Lei Fundade servidores ~eus aos vencimentos de brasileua, em 05 de outubro de 1988, de- mental da Reoúbliea Federal da Alemanha
outra pesaoa (f· ex~ o Esw!o do Acre), sencadeou, como era previsto, uma grande diz que essas ''coocretizaçóu" coostituciode modo que o Escrituririo de Sergipe discussão em tomo da ini.Crprctaçáo e da nais assim como outras decioOes de valores
licabilidllde, imediata ou não, de vários particulares expressas na Lei Fundamental,
perceba -.enc:imento igualao Eacritunoeus dispositivos.
tAis oomo o princfpio do Estado Social ou o
rio do Acre'; a lei nlo pode conter disposiçfio semelhante. Na segunda hip6Não 6 admissivel que se interprete isola- da segurança do direito, dfio um sentido
I.Cse, esui proibida a lei de estabelecer dameni.C o ioeiao XUI do artigo 37 da CF. mais preciso ao princípio geral da igualdade
Acima do !nl!todo gramatical, ou do co- que, sem elas, seria um princ:{pio muito vaque o servidor de determinada pesaoa
polftlca receba aumento ou vantagens tendirnento merarneotc lógico de normas go. Elas lunitam as bberdadcs que, em princonforme a variação ou a evoluçfio de singulares, impõe-se destacar, no estudo cfpio, I.Cm o legislador. isto 6, a liberdade de
índices, valores, fatores ou coeficientes d~ Co'!Stiluiç~s, a U:.:J?O:taçlo teleol6- determinar o que 6 ~guale o que 6 desigual.
esttanbos ao Jmbito deua posso.. como, &lO" e SIStemíóca que
o sexto ma10r
Entre 01 fundamentos figuram. Da
por exemplo, o mesmo Escrituririo de como um conjunto hannôoico de d~- abenura de suas pre11Criç6cs, a !nfase no
Ser_gjpe; não pode a lei local, como não ções coordenadas por um esp!rito umuirio valor da igualdade. O § I i do art. 39 e o
pode lei alguma da órbita que for, de- dominante.
art. 135 o6o exemplos lfpic:os deua orientaSegundo o conceito c~ de WIL- çlo constitucional.
t.erminar que a evoluçlo dos seus ~
obol ser.! W>culada l variação do 'ma10r LOUEHBY, "a ConstitWção 6 um todo 16As normas constitucionais constantes
valor de refen!nc:ia', ou das 'ob~s gioo, DO qual cada provislo 6 parte iote- dos artigos 37, Xlll, 39, § ti , 135 e 241
reajusuiveis do tesouro', ou das 'unida- grante, e, po~to, é !ogicamenle &;dequa- exprimem uma unidade conceitual e opera·
des-pedrfio de capital', ou do salário mf- do, e mesmo unperaUYO, coostrwr uma tiva que não se pode fragmentar, ou partinimo, ou da 'unidade rdeal' de outra parte à luz das provi*s de todas as demaia lhar em seus componentes que se ligam
pe-. ou a outroa ftldices esttanbos l panes." (Ibe Coosbtution is a lopcal como um todo coerentc.
esfera da pesaoa polftlca 'empregadora'.
whole, eacb provisioo or wbich is an lOte•
~ i.rra1avdnte quo motivos c:pisóc.licua te·
Ambas a. proibições ~m por fun prote- gral part dlCreof. and it is. tberefore. nham distribuldo essas normas aeparadager as Administraç6es locais de medi- logically propor, and indeed imperativo, to meni.C 10 longo do texto constitucional.
das, llio raro pródigas. ~ c:onstrue ono part in tbe ligbt of tbe provi- Umas e outras se unem e oe completam,
reiOividas noa oetorcs dos mandados dos aions of ali tbe other P"'U~ - Tbe como toma evidente a remissio feita no
chefes de Executivo, purameniC eleito- Cons~tutional Law of the Onited States- artiso 241, com relaçlio ao artigo 13S, a
relras e reveladoras de leviandade e ir- 2'ed1Çfio, 1929,l,p.6S).
I remissão do artigo 13S aos 37, X fie ao art.
re~ DO trato do dinheiro
A Constituiçlo define uma forma de 39 § l i e a retruldo do art. 37 Xlll ao
p661ic:o, que vi.nc:ulam a remuner.çlo do Estado e um ~ de "'vemo e 10 inspira arÍigo 39 § 1~. Não pode ser eoqU::cido que
pessoal a fatores os quais, em breve, em um plano ideolójll<X> que marca suas as Consti tuiç(les sio um sistema orgln100
quase sempre se revelam insuporuiveis cllretrizes fundamentais.
de normas.
ao er.lrio '\ue as deveria suportar; esse o
A integraçfio 6 o .mttodo essencial para
As indagações referentes ao valor Jurfsentido de vinculaçio', conforme coosta a exegese das Consu~s, corpo bnmo- dioo da Constituiçlo, prelim1narrneote, e
do inc. XIII do art. 37, e entendemos 11!tneo de normas que se completam na de- das normas constitucionais, ~m acarrcWio
que apenas esse, jtl que parece razoável fllliçjo de uma linha central de doutrina muitas questões teóricas e práticas de convincular a evoluçio dos ganhos do pes- pol{tica.
siderável traoscen~ncia. O c:anlter vincu sool de determinado Município, por
Dal que 10 pode af.nnar que o iotirpretc !ante, princ~ote, DO que 10 refere aos
exemplo, a íodices que e110 próprio ente deve basilar a hermeneutlca tendo como li- direitos e liberdades que a Constituiçlo
estabelece, ou arrecada, jtl que sio esses, nha mestra os prindpios ioformatiYOs da consagra precisa ter apticaçfio para 9.ue a
no minimo, previsíveis, e quase eempre Constituiçlo.
mesma nlio se torne retórica. E medWite
inteiramente dependentes da própria
A Constituiçfio brasileira de 1988, se- a ioterpre lllÇâo dOI aplicadores das normas
vontade ""'Iuca da esfera que emanou a guindo e aprofundando as tc~ncias mo- que os valores supenores do ordenamento
medida..rinciso Xlll do art. 37 proibe a vinculaçlo ou equiparaçlo de vencimentos para
o efeito de remuneração dos servidores p6bbcos, observada aquela iloncmia.
A Coostituiçlo anterior (art. 98, t dnico) vedava vinculação ou a equiparaçlo de
qualquer natureza para o efe1to de remuneraçlo do peWial do serviço p6bli<lo.
Proibia-se a eq~ e vinculaçlo de
cargos, fuoções e empregos. para eféito de
remuneração.
A ConstituiçJo de 1988 proíbe a vinculaçlo ou equipuw;ão de venc:imentoo (não
de qualquer natureza) para o efeito de remuneraç4o de pessool do serviço pdblico.
Não implica, todavia, isso em conc!usfio de
que o t lg do art. 39 lOjA urna exceçlo i
oon:na do artigo 37, ponjue nesse ~
sio proibidas a equiparaçlo e a vinculaçan
decorrentes de cargos diferentes e não assemelhados, exceto quando a própria constituiçlo as tenha adotado.
Esla ~ a inte~JX:taçáo que di apbcabilidade l Coostitwçlo, pois torna em consiPosse do nova Prtsldtlllt <ÚJ Co-lho Federal de Entorptcentes- CONFEN,
deraçlo que as normas constitucionais nfio
sioociosasou iodteis.
Dro. EstLr KOS(IVISk, no Mimstino <ÚJ JIISIJÇa.
Interpretar a Coostituiçlo, orientar seu

:C

o

PR ISMA

37

jurídico do Estado, como a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo polfl.ico, se
tomam direitos. A interpretação dos textos
objeto da presente ação depende de sua
colocação no espírito que domina o texto
constitucional, sob pena de sua inteligêocia
prooeder de maneira inadequada ou incompleta. Assim, é Ucito aflllllllr ainda que o
intérprete precisa estar à altura da Constituição, para não trai-la com os "preconceitos" de que fala o preâmbulo da CF de
1988. Isto é, o intérprete da Constituição
não pode esquecer que o direito da mesma
tem valor pela ordem que pretende instaurar e pelo conteúdo das regras jurídicas que
comporta.
O intérprete deve partir necessariamente da letra dos preceitos constitucionais, cujo texto expnme o pensamento le·
gislativo, garante a objetividade da norma e
a certeza do direito da compr-eensão do seu
sentido, c tem de tomar sempre em consideração o substrato espâritual deles, o sistema polftico e econômico que a Constituição traduz.
A interpretação constitucional cwdará
exatamente de estabelecer o consórcio entre a f6rmuJa pol.ftica e o fato social, não
numa mera justaposição lógico-sistemática,
mas num trabalho paciente de indagação de

princípios c postulados essenciais.
Nunca é demais lembrar que a integridade de uma ordem jurldica está na razão
direta da adequada aplicação de suas normas. E esta aplicação concreta depende de
uma interpretação acertada, em que se
consultem não apenas os fins irnediatos da

norma, mas a totalidade do sistema constiÉ de se inqwrir, assim, por qual motivo
a ré deixa de consultar a totalidade do sistucional.
O intérprete da Constitwção, a bem da tema c princípios constitucionais, para reacerteza e segurança da ordem jurídica, tem lizar uma interpretação gramatical de norde ter como principias que não pode alterar mas isoladas. Talvez tenha a resposta Masub-repticiamente a Consti!Wção, já que quiavel, que advertia ao Príncipe que os
existe a supremacia da mesma.
preconceitos tfm mais rafres do que os
AdemaiS o inté"''rete não pode perder princí~ios.
de vista que a Constituição é o resultado de
O mtérprete pode subjetivamente, não
uma transação polftica, e como fómula po- concordar com as soluções polfticas e jurí-

lítica contém certos princfpios sensíveis,
que o aplicador da norma não deve desconhecer e aos quais não pode subverter.
A flexibilidade que se reconhece à interpretação não se oferece ao alvedrio de
subjetividades, mas à apuração de uma objetividade concreta: o sentido real das normas constitucionais. E esta flexibilidade
deve ser, necessariamente, conjugada com
um mínimo de respeito a certos aspectos
fundamentais da Consti!Wção.
O Texto constitucional representa, portanto, um limite à atividade mterpretativa,
que a ninguém é lfcito escursar.
Como já examinei, a ideologia polftica
que a nossa atual Constitujção manif~sta, se
traduz no princípio da igualdade. E claro
que toda a interpretação de uma norma ou
conjunto de normas sobre servidores póblicos (e em particular sobre as carreiras jurídicas) vai suscitar o recurso a princípio, que
só pode ser extraído do sistema constitucional considerado como um todo.
Já af~tmei que a Constitwção vigente
deu extraordinária importância ao princípio
da igualdade, como um princípio geral, e
que esse princípio foi transformado em isonomia concreta, em algumas hipóteses.

Um pouco de exercício
faz bem
stá cientificamente comprovado a
relação direta entre a diminuição
do número de mortes precooes,
provocadas por ataques cardíacos, e a prática regular de exercfclos Hsicos, principalmente em pessoas na casa dos 30 anos e
mais.
Só recentemente ficou comprovado de

que o exercício físico, mes1no o mais simples, com uma mera caminhada de uma
hora. pelo menos três vezes por semana,
pode prolongar a expectativa de vida das
pessoas de ambos os sexe'l~.
Esta pesquisa foi realizada nos EUA ao
longo dos últimos quinze anos, com 13.000
pessoas e publicada na revista oficial da
Associação Médica Americana.
O estudo foi feito no Instituto de Pesqltisa dos Exercícios Aeróbicos e mostrou
que num grupo de 10.000 pessoas, morreram 64 homens e 40 mulheres que não faziam qualquer tipo de exercício, enquanto
aqueles que canúnhavarn pelo menos meia
hora por dia morreram apenas 26 e aqueles
que praticavam exercícios habitualmente,
apenas 20.

Nas mulheres, apenas o câncer foi a
causa da morte, onde no outro grupo das
praticantes de esportes só uma morreu, en38

quanto aquelas que caminhavam pelo menos meia hora, apenas 10 morreram enquanto nas sedentárias foram 16.
Um fator que evidenciou a validade de
que um oouco de exercfcio faz bem, foi a
redução aas mortes não só por ataque cardiaco, em homens. mas também a ctiminuição da incidéncia de câncer, em ambos os
sexos.

A corrida pela vida
número anual de mortes por
grupo de I 0.000 pessoas
.HOMEM
O MULHER

--=--l~~l
..,.,

llnlfo1·élo<·
mado peta: pes.sou sedenttrlas,
que nunca prlti-

8npo2·ralne

a

Pfi6$0IS

. ...,..

que 11Mdo de peso

caminham reou· soas q•

cam~

tarmente cerca
pelo ....
cam ~JCm(c:ios e ele um1 hora. """"
nos30qulllmoevllam 111 as c. uma vez por seminhacllsleYes mana
monas

tros'*••

dicas do Constituinte. Tal, po~m, não lhe
autoriza trair a ConstitWção.
Exemplo dessa imparcíalidade interpre•ativa é dada pelo Professor Celso Antonio
Bandeira de Mello em sua obra "Re~
Constitucional dos Servidores da Admmistração Direta c Indireta (I! edição, RT, p.
93/94):
"Afora a isonomia referida no§ I~ do
arL 39- e que terá de ser apurada ante a
igualdade de atribttições e semelhan~a
dos cargos - encarregou-se o própno
Texto Constitucional de definir casos
em que já qualificou, de antemão, como
existente a sobredita igualdade. São os
que constam de seus arts< I 35 e 241.
Dispóc o art. 135 que: ' As carreiras disciefinadas neste Título aplicam-se o
pnncfpio do art. 37, XU, c o art. 39, §
1~.

A( se estabeleceu, portanto, que as carreiras mencionadas no Titulo IV (Da
Organização• dos Poderes) sAo consideradas isônomas. Quais as carreiras
cogitadas no Tftulo? São as da magistratura, do Ministério Póbtico, Advocacia Geral da União, Advocacia Plíblica e
Defensoria Pública. Assim, mesmo que
se considere -o que aliás é induvidoso existirem entre elas muitas diferenças,
conquanto tenham o aspecto fundamental comum de serem carreiras jurídicas, na Constitwção foram igualadas
para fins retributivos. Vale dizer: entendeu-se bastante o fato de serem privativas e especificas de bacharel em Direito.
Dal que, dentro das resnectivas órbitasisto é, da União, dos Estados e do Distrito Federal (pois Municfpio não tem
Judiciário e nem Ministério Plíbtico) os servidores integrantes das distintas
carreiras referidas estarão todos parificados em vencimentos, respeitados os
escalões correspondentes em que estejam alocadas, tendo em vista a corres(lOndência recíproca de seus patamares."
O art. 241, a seu turno, cstatui: •Aos
delegados de JIOUcia de carreira aplica-se o princfp1o do art. 39, § 1~. correspondente às carreiras disciplinadas no
arL !35 desta Constituição'.
Percebe-se que através deste dispositivo
completou-se a uniformização de tratamento dado ao tema dos vencimentos
nas carreiras jurídicas, pois, dentre ellls,
a dos delegados era a ~Dica que não
constava do Titulo IV. Assim, também
estes vieram a ter assegurado o direito à
isonomia retributiva prevista no art.
135.
Sejam quais forem as objeções que se
façam aos dois preoeptivos em causa, já
que a Mai;ÍStratura eJebvamente tem
atribWçõcs UIOOmparavelmente mais importantes, mais trabalhosas, mais restritivas c de responsabilidades inootcjáveis
coro as demais carreiras jurídicas, o
certo 6 que tanto o art. 135, como o
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Outras discnminaçOes, como apoota
Carloc Maximiliano, contrastam normas
imperativas ou perceptivas, de força coegenu:, com as nonnas permissivas, dispositivas ou declarativas, e na llçlo de Miguel
Reale 114 oonnu coegentes ou de ordem
polblica, e normas d>SpOCitivas.
Mas foi a douuina italiana, sobretudo a
obra de Crisafulli, ( La Coldtituzio""
e 1e soe Dia~iziolli di Pmc:ipio, Millo, t952) que tra<;OU alinha divisória entre
as oonnas oooslltuciooais, ~egundo o grau
de SUl e fJCOicia.
:.egundo ele, e..Utem normas de eficácia
plena e, assim, de Unediara apli~lo. Outras s1o nom.as de eficácia linútada, de
imediata aplicaçlo. Outras slo normas de
efdcia linútada, ou oeja. de licabilidade
indtreta c med~ata.. co~ a ÇC)Q)plemcnuoçlo legislativL
Jost Afonso da Silva aderiu ao critério
classificatório de Crisafulli, desdobrando-o, porém, em ttes categorW: normas
OOOBbtucionais de cf""'"" plena, normas
consutuc:ionais de e
contida e oonoas
constitucionais de eficácia limitada ou re·
duzida.
As primeiras .ao as que, a partir da viAs normas aelf executiag, parcas na
Constitwçio de Filadtlf.a, dispens:un o g!ncia da Consutuiç&>, produzem diretaoonlple-nto legislativo. As de natureza mente IOdos os oeus efeitos ou tem a possiprouam'uca. traduDdas sinu:tieamentc em bilidade de prodUl.l-los.
O eegundo grupo compreende as norexpresslo duradoura, se enriquecem pela
mas de incidEncia imediata, cujo< efeitos,
c:oostructioa jurisprud!ncia.
Duguit dá como imporlante a difere"'ia porém, embora produzidos, subordinam-lO
entre regras normativas e regras construti- l condições suspensivas de efiC6cía.
vas ou t!crueas.
Fmaimeotc, 111 óltima categoria. oe en-

241, slo de clareza ínobjetiY01, suficienlle pois, pano 10mar descabidos e
aberrantes quaisquer esforços iou:rprerativos destinados o questionar a sobredita igualdade de vencimentos entre as
carreiras aludidas, pois assim de<:idiu a
Cooslltuiçio, ainda que de modo profundamcnu: lamentiYOL"
Resta ainda dizu algo sobre a efiCI!cia
das normas invocadaseelos autores na fundamentaç&o da res i• aadíçium deduc ta.
A5 nonnu constitucionais. iou:gt11das
pelo principio da vi#ncia. que oe opera
com a promulgação, oe distinguem quanto a
atualidade de seus efeitos.
Certas de suas normas logo adquirem
efocácia plena. Outras, embora dotadas de
contt!udo defulido, ficam na dependtneia
de leis que as complemen~Am para que oe
romem o~rantcs. Outras, ainda_. te lin:uram
a exprinur um princípio programático, a
que a lei terá de dar corpo c substância.
A DO<flo de que nem todas as normas
~tiruaonaas são auto·aplidvcll
W.
mwto a tomou oomwn na <lootnoa c na
jurisprudc!ncia oorte-arnericana e que Ruy
Barbosa difundiu.

f""'""

quadram as nonnas que dependem, pera a
prod~ de efeitos a uma normatividode
.secundaria, deferida ao ledslador.
Em açlo cautelar que julgue entre paru:s
aflr!llei que o art. 241 e 135, em relaçlo a
can-eira de Delepdo de Policia Federal, 10
colocavam entre as normas de efocácia plena ou, cuo 10 prefira a cta..&fteaçlo de
Jott! Afonso da Silva. entre as normas
constitucionais de ef>Cácia plena. Para dizer
como Crisaf'"-!i. estas oonnas "per l"un
motivo o per altto, basW>o da sole, a determinare una modificvione positiva di si·
tuazioni e rapporll deHa vi ta reaJie ( Rivilla
Trimeotrale dl Diritto Publico, Ano J,
n~ 2). Isto 6, slo normas que por um motivo ou outro bastam, ~r si mebU, pera
delermio.ar uma modif.-açlo positiva de
11tuaç6es e rel.IÇ6es na vida ~.
No caso concre10, 1<:1110$ disposições
constitucionais declaratóroas de dueito, re-

gulamenla0~1~':~o,
de molde: que pode o Judiciúio ·
os preceitos.
A Consbt ·
não deu ao le~r. na
lupdtcee, nem ao Juiz, au10nooua de esoolha, de forma que: tudo o que resra 6 a mera
exec:uçlio do texto.
Nlo pode 1 Adminis~lo omitir-te da
aplic:ação direta doe pre~•U:.. constitucio~
nàis. Deve, DO tmbito de 11111 oompek!ncias, proteger, promover c coocretu.ar as
normas relativas aos direiiOs, libc:rdades e
garantias. Assim fazendo, a Administraçlo
nlo estad de~empenhando a atividade de
e•ecução da lei, mas de execução vinculada
da Constituiçlo.

19 Campeonato Brasileiro de Tiro Policial
o perfodo de 30 de novembro a 02
de dezembro de 90 será reali2ado
001 estandes de tiro da ANP, em
Brasllia, o 1 Campeona10 8rasiletr0 de Tiro
Poiic:ial, COOl a partiCipaçlo da Polk.a Militar, Rodoviária Federal, Civil e Federal,
de todo o Brasil, assim como as Organi.<ações Militare< e SetvJÇOI de Segurança das
Embo.U<odas sediadas em BrasOia, sob a coordenação da DOPS/CCP.
A competição terá as modabdades de
Pista Prática da NRA, que consisu: em se
dar 60 brot com arma curta. revólver ou
pistola, l distJIIc:ias de 7, 25 e SO m, nas
mais variadas posíções, em pt, deatado,
ajoelhado e com proteçilo de barricado.
O .tiro IPSC, que t o verdàdciro tiro
prático e exige rapidez de raciocúúo c movimento, onde são levados em conta a mé·
dia da prec:islo, rapidez do atirador e polfnáa da muniçio; o tiro de Saque RJpido,
que t o essencialmcnu: de defesa e exige
rapidez e precislo l curta distancia; e o de
Silhuetas Me!Qicas, onde o atirador dá 20
tiros em c:ioco silhuetas (4 em cada), na
diatlocia de 25, SO, 7S e 100m, derrubando-a ao alvejá-la.
Como 6 um Torneio Ofacial, será regido
pelas repu internacionais e os úbitros
oerlo credenciados pela Federação de TtrO
Prático do DF e as equipes de fora, que
PRISMA

UID doJ enudea da AI''"P. o•de Rri rr:alizado o I Campeooato Brarlk:lro de Tlro Policial.

desejarem alojamcniO, poderio f~<:ar na
própria ANP.
Paralelamente 1 este evento oenl realizada a 1 Feira Intemac.iooal de AnnameniO,
Eqwpamentos de Policia, Segurança Privada e Militar, com mau:rial destinado l área
de aegurança, como armas, muniçôes, implementos, etc., oeodo que a premiação, em
puagens, aenl oferecida pela Varig e Air
France.

As empresas que esrarlo expondo s1o a
SOFREM! (Societé du Mlnis~re de L'Into:rieur Fraoçais), CBC, Rossi, TIUJ\IS,
lmbel, T..-, PK Eletronie, Mo!Orola, Celgon, Phoenlx, Barasch, Commaodo Sports,
Buffalo Cast Bullets, Hunter, Carajás,
Shoou:n, Muler, Fionda, Urlco, Talset,
Abrevis, Tramootina, Zararov, Revista
Magnum, HK, Buli, Morphosystemes, Manurbin e Alcatel.
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O f I t, do ~ 59, cria uma Sltuaçio 1984, destaca o.f.roblema referenle "a diconstatuciooal 10 de~erminar w As oormas cicia imediata" as normas consOIUClOnais;
definidoras dos dll'Citos e ttaranuas fundAA pnmeira canoclerfstica do regwe
mentais ~m apli<:açio imed1ata".
próprio dos 'direitos, liberdades c garantias' consiste em que os respectivos
Em muitas circ:unstA.ncias, mesmo nesta
preceitos são, n&o apenas oonnas preconsagraçlio da expressão de aplicação
ceptivas (e nio simples oonnas prograunediata de direitos, o próprio ConstitW..te
""bCU), mas tobretudo normas de e6confere dll'Citos mas emprep expressões
dcia imcdiaca, aeodo 'direcwnenll:
como "na formalidade da lei', "noa 11:nnos
apliáveis'. Esta apticaçlio directa trada lei", ~ue ..a lei estabelecer'', ··a lei esta..
du<-ae no seguin1e: (a) os preceitos
bc1ecerá' , etc.
constitucionais relativos aos direitos, li·
O arL 18 da Constituição portuguesa
berdades e garantiu olio carecem de
de1ermina lalnbim que "os preceitos consmedillçáo, desenvolvimento ou concretilltuciOoais respeitanu:s aos dm1t0s, liberzaçjo legislativa pua aerem aplidveis,
dades e garaooas slo dmtamente aplidveis
pelo que se aplicam mesmo na ao.tac:ia
e vmculam as entidades p~bliciiS e privade le i; (b) slo inv(lldas as leis 9ue indn.s".
frijam os preceitos relativos aos dll'Citos,
Uberdades e garantiu (tal como u que
A oompreenslo do preceito constitucio·
nallem propiciado estudos sobre uma douinfrinjam qualquer outra forma constituciOoal), sendo eles aplidveis, nesse
tnoa ou 1eOria ~ral de direitos, liberdades
cuo, co11tn a lei e em ve :t d a lei.
e Can.Dtias CODShiUCiooalmeole adcq...ada..
J. J. Gomes Caootilho, em sua obra
Ponto duvidooo quanto à apUcaçlo do
"Constituiçio da República Portu~uesa
primeiro princlpío (apUcaçio mesmo na
Anotada.. , 12 Volume. Coimbra Edttora,
au~ncia de lei) d o que se refere aos

Medalha do Mérito
Alvorada de Brasília

cuoa em que ta própria Constituiçlo a
meu:r exvre-n1e pua a lei a repIJlmentaçio de um ou mais aspectos do
regime do certo direito fundamental (v.
por ex. os arts. 409-1, 52'1-2 e ~-3)."
O ponto que a Caootilho parece duvidoso, penso, pode ser solucionado com a
compreenslo de que a aplicabilidade dos
direitos nlo deve enll:ndcr-10 como proibitiva de reJulamentaÇio legal 10 exer<:lc:io
desses dire1tos.
O que t fundamental 6 que tal regulamentaÇio não implique, em seus efeitos,
wna forma de restriçlo do direito outorgado pela Constituiçlo.
Quando o legislador constituinte coafere um direito e remete sua regulJlmentaçio l legi!ll~lio ordinária, u:mos o que Josi
J Afonso da Süva denomina norma de efdcia conlidL O § I' do 39 da nossa COOJtituiçlo ~ um exemplo dpoco. Disp6e: ''a lei
assegurari aos aervidon:a da a dmia.iatsaçlo din:ta. isonomia de veDCimentos... "
Quanto ils camitas jurldicas o Constituinle n1o disse que a lei assegurari aos
seus membroc i:sooomia de venci:mentos~
por<JUC oo artigo 1'\5 dispôs que is caneiru JUrfdicas se apUcava a isooomia de vencimentos. Fez o mesmo o Constituinte com
relaçlo aos autores, dispondo oo seu artigo
241, que aos delegados de pollc:ia de carreira apUca-10 o prioclpio de booomia
conespondenle is carteiJ'lS jurfdicas.

EX POSITIS, resolvo julgar procedente a açlo ajuizada poc_NEY CUNHA E
SILVA e ASSOCIAÇAO NACIONAL
DOS DELEGADOS DE PO{.ÍCIA FEDERAL-ADPF contra a UNIAO FEDERAL e condeno a ~ a aplicar o porincfpio
isoo6mico do artigo 241, da Coostituiçlo
de 1988, com rel..;lo aos vencimentoa dos
PrDCuradores da Repdblica, a pertlr de
06.10.88, conforme abaixo:
a) 10 delegado de c1aste especial (cargos
final da carreira), a corresponcleoc:ia de
sub-procurador da Repóblica;
b) ao delegado de policia federal de i!
claste, a correspondencla de prDCuradores
da Rep~blica de I! categoria;
c) ao delegado de pollçla federal de 2!
classe, corresponde o prDCurador da Repóblic:a de 2! C:OO!:goria.

U ~tarto RomN Tu ma quando rtctbla a come-nda d.as mios do GoftMJat.doT Vallbn

m 19 de seu:mbro de 90 foram
condecoradiiS 71 personalidade$,
entre civis e militares. com a Medalha do Mtrito Alvorada, em solenidade
presidida pelo Governador do DF, Wanderley Vallim, oo Palkio do Bunu, sede do
governo estadual.
Esta medalha ~ conferida anualmente,
nesta mesma data, como parte diiS comemoraçOes do aniversário de fundação da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital
- NOVACAP, empresa que deu uúcio i
eonstruçio de Braslha, em 1958.
A comenda visa agtaciar pessoas que

tenham contribufdo pua o progresso e desenvolvuneoto do DF, atravds de atividades

na á.n:a industrial, comercial~ ensino, sa6de,
cientiiic:a, cultural, artl'stiea, administração
p~Uca. assis1enciais, de seguraoça ou esporuvL
Entre os agraciadoa estanm o Secre~
rio de Polfcia Federal, Romeu Tuma, e o
Diretor do Departamento de Assuntos de
Segurança PóbUea DEASP, DPF
Amaury Aparecido Galdino, em razlo dos
relevantes serviços prestados 10 Distrito
Federal, na úea de seaurança.

Os valores serão atuali:tados pela correçio monetária, oeles 10cluídos o vencimento básico e a gratificação mensal de represen~. ressalvadas as vantagens de
caráter individual (qOinqíltoio, produtividade, etc.) e as relativas a oatun::ta ou o loc:al de trabalbo e outras vantagens iDereau:s
l atividades policial. Condeno a~ a devolver aos autores as custas antcc;ipadas e ao
pagamento de honomrios que fiXO em 10%
(dez por cento) do valor devido aos auto-

res.

Publique-se.
Re,istre-se.
lntunem-se.
Brasllia-DF, 26 de setembro de 1990
SELENE MARIA DE AL\fEIDA
Julza Federal da 4! Vara
PR ISMA
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qualidade comprovada do llder de me~tado.
Alnha comple1a da Basf atende~~ nectSSldadel
dos mais exigentes consumidores: Ho4 Tape a
fita que esquen1a qualquer som (dlsponf•otl nos
comprimentos C46, C66 e C90), Chrome Extra
11 · a pioneira da exclusiva tecnologia Chrome
Basf (C60 e C90) e Chrome Super Jl . a6ruce
com duas camadas de Chromt. uma para os
graves e outta para os agudos (C60 eC90) 1"11.15
Audlo Basf · n5o se contente com menos

~ BASF
Basf Brasileira S.A. Av Sâo Luiz, 50 16~
andar · 01046 ·São Paulo I SP • (011)

234-5335, 234·5356. 234 5555, 234·5585 e
234-5511 ·Telex: 1122745

VIDEOCHROME BASF
OPresente que grava.

As fitas Videochrome Basf por serem fabricadas
com a exclusiva tecnologia Chrome duram muno
ma~ que as outras. As Videochrome Basf
podem ser regravadas inúmeras velleS sem
perder • qualidade.

..

